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PRESIDENTE:SR. LAERTE GOMES
  SR. ISMAEL CRISPIN
  SR. ALEX REDANO
  SR. JEAN OLIVEIRA

O SR. JOSÉ CARLOS PAIM (Mestre de Cerimônias) –
Senhoras e senhores, servidores, bom dia. Devido à pandemia
da Covid-19, esta Sessão Especial de Posse está sendo
realizada à distância, por meio de videoconferência e já
agradecemos a todas as autoridades, familiares e amigos dos
empossados que nos acompanham por meio virtual, seja pela
nossa página oficial da Assembleia Legislativa, no Facebook,
no YouTube e pela TV Assembleia, no canal 7.2.

Os Deputados Estaduais presentes neste recinto, bem
como a nossa reduzida equipe responsável pela condução dos
trabalhos estão adotando todos os cuidados exigidos pelos
protocolos de biossegurança.

Esta é a Sessão Especial para posse dos cargos da Mesa Diretora
para o 2º Biênio com mandato de 1º de fevereiro de 2021 a 31
de janeiro de 2023, da 10ª Legislatura, eleitaž
: em Sessão Extraordinária do dia 1º de fevereiro de 2019.
Queremos anunciar a composição da Mesa de Honra, que já se
encontra no dispositivo, o Excelentíssimo Senhor Deputado
Laerte Gomes, Presidente da Assembleia Legislativa de Rondônia
no 1º Biênio 2019/2020 da Mesa Diretora. Conosco também, o
Excelentíssimo Senhor Deputado Ismael Crispin, 1º Secretário
da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia no 1º Biênio
2019/2020 da Mesa Diretora.
Dando continuidade à composição da Mesa, convidamos para
compor o dispositivo virtual, o Excelentíssimo Senhor Coronel
Marcos Rocha, Governador do Estado de Rondônia.
Ainda o Senhor Rinaldo Forti, Juiz Secretário-Geral da
Presidência, representando o Tribunal de Justiça do Estado de
Rondônia – TJ. Conosco também, compondo o dispositivo virtual,
o Excelentíssimo Senhor Conselheiro Dr. Paulo Curi Neto,
Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia. Ainda
conosco, Excelentíssimo Senhor Aluildo de Oliveira Leite,
Procurador-Geral do Ministério Público Estadual. O Excelentíssimo
Senhor Dr. Hans Lucas Immich, Defensor Público Geral do Estado
de Rondônia; Excelentíssimo Senhor Dr. Elton de Assis,
Presidente da Ordem dos Advogados de Rondônia.
Neste momento, o Deputado Estadual Laerte Gomes procederá
à abertura desta solenidade.

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Invocando a proteção de
Deus e em nome do povo rondoniense, declaro aberta a Sessão
Especial para Posse dos Membros da Mesa Diretora para o
Segundo Biênio 2021/2022.

O SR. JOSÉ CARLOS PAIM (Mestre de Cerimônias) – Convidamos
ainda, para compor a nossa Mesa Virtual, o Excelentíssimo
Senhor Maurício Carvalho, Vice-Prefeito do Município de Porto
Velho.
Neste momento, convidamos a todos para,de pé, ouvirmos o
hino Céus de Rondônia (letra de Joaquim Araújo Lima e música
do Dr. José de Mello e Silva).
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(Execução do Hino Céus de Rondônia)

Nós convidamos neste momento, para fazer uma oração, o
Pastor Emerson Campanholo. Ele é presidente da Associação
da Amazônia Ocidental, da Igreja Adventista do 7º Dia para o
Norte de Rondônia e Acre.

O SR. EMERSON CAMPANHOLO –Muito bom dia a todos. Quero
saudá-los com a paz do Senhor e com a palavra Maranata, que
o “Senhor logo venha”. Também quero saudar a todos que de
modo virtual estão prestigiando este momento.
Nós nos sentimos honrados por participar neste momento,
buscando a presença de Deus também, para todos os trabalhos
desta Casa. Entendemos que a presença de Deus é
fundamental. Ela é a prioridade de tudo que fazemos e de tudo
que somos. Olhando a palavra de Deus, de modo breve, Daniel
se torna um grande estadista. E quando nós olhamos para o
Livro de Daniel, no capítulo 5, verso 11-12, eu gostaria de fazer
desse o tema da nossa oração nesta manhã, dizendo que em
Babilônia havia alguém que representava o Senhor. E a Bíblia
diz que “há no reino um homem que tem o espírito de Deus; e
nos dias de seus pais, de Nabucodonosor, se achou luz e
inteligência e sabedoria.”. Diz mais: “porquanto o espírito
excelente, conhecimento e inteligência” estavam presentes na
vida de Daniel. E agora, como ministro do evangelho, eu
também quero rogar a Deus para que Ele conceda o mesmo
espírito àqueles que tomarão o rumo desta Casa nos próximos
dois anos.
Você poderia fechar os olhos e me acompanhar nessa oração?

(Momento de Oração)

“Santíssimo Deus e eterno Pai, louvado e bendito seja o Teu
nome, porque Tua graça e Tua paz nos acompanham. Pai
querido, neste momento, olhando para a Tua palavra
encontramos o exemplo de Daniel e esta Casa de Leis está
buscando, Pai querido, de Tua presença e de Tua graça,
sabedoria, espírito excelente para que verdadeiramente possa
fazer o melhor, segundo a Tua vontade. Os rumos deste Estado
estão primeiramente em Tuas mãos, Ó Pai, e nós suplicamos
que esta Casa consiga compreender a Tua vontade e aplicá-la
dia a dia para o bem-estar de todos os rondonienses. Dá-nos
Tua benção, Pai querido. Nós suplicamos em nome de Jesus.
Amém. Amém, Senhor!”.

O SR. JOSÉ CARLOS PAIM (Mestre de Cerimônias) – Na pessoa
de Sua Excelência, o Deputado Estadual Laerte Gomes,
Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia,
agradecemos as presenças virtuais das seguintes autoridades:
dos Senadores, senhoras e senhores Deputados e Deputadas
Federais; senhoras e senhores Deputados e Deputadas
Estaduais de Rondônia; Vereadores e Vereadoras; Secretários
e Secretárias de Estado; Secretários e Secretárias Municipais;
Membros do Ministério Público  Estadual e Federal; Membros
da Defensoria Pública Estadual; Magistrados do Poder Judiciário
de Rondônia; Prefeitos e Prefeitas; Reitores e Reitoras;
autoridades civis e militares e eclesiásticas; servidores desta
Casa de Leis; familiares e convidados dos empossandos.

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Registrar também, com
muito carinho, a participação da Juíza de Direito, Dra. Euma

Tourinho, que é Presidente da Associação dos Magistrados do
Estado de Rondônia – Ameron. Uma alegria tê-la conosco,
virtualmente, nesta Sessão Solene. Gostaria de antes de passar
a palavra para as nossas autoridades, gostaria de registrar
aqui, e agradecer a presença do nosso querido Deputado Alan
Queiroz, deputado que assumiu agora no mês de janeiro e já
vem desempenhando um início de um grande mandato,
preocupado com a questão da Covid. Presidente da Comissão
de Saúde e desenvolvendo seu trabalho. Deputado Alan, seja
bem-vindo. Infelizmente, devido à Covid também não foi
possível fazer a sua posse de uma forma que você merecia,
mas hoje você é um dos nossos colegas deputados aqui, que
muito bem têm representado a Assembleia Legislativa.
Cumprimentar também, que está presente, a Deputada Cassia
Muleta, nossa amiga Cassia. Nossa 2ª Vice-Presidente,
parabéns pelo seu mandato, pelo trabalho, Cassia. Obrigado
por sempre ser parceira nossa. Nosso querido Deputado Cirone
Deiró, que está presente. Vai fazer parte da nova Mesa.
Deputado Chiquinho da Emater, nosso amigo, que também está
presente. Deputado Ezequiel Neiva, também, Presidente da
Comissão de Finanças e Orçamento. Nosso parceiro, amigo,
líder do governo, Deputado Eyder Brasil que se faz presente
aqui também, nosso amigo Eyder. A nossa Vice-Presidente da
Assembleia Legislativa, desta Mesa que já está se encerrando,
a nossa queria Deputada Rosângela Donadon. Uma alegria,
Deputada Rosângela. Obrigado pelo apoio, pelas parcerias,
sempre nos apoiando nas nossas decisões. O Deputado Ismael
Crispin, nosso 1º Secretário. Foi aqui, nesta gestão, um dos
braços direito da nossa Mesa Diretora. Contribuiu muito
conosco, na nossa gestão. Obrigado pela dedicação, pela
responsabilidade, Deputado Ismael Crispin. Cumprimentar
também o Deputado Jhony Paixão, que está aqui presente. O
Deputado Jean Oliveira, que está presente aqui, e que é o
Vice-Presidente da Mesa Diretora que assume daqui a pouco.
Deputado Marcelo Cruz, 2º Vice-Presidente, Deputado Marcelo.
Uma alegria tê-lo aqui, junto com todos nós. Primeiro Secretário
da próxima Mesa Diretora, Deputado Jair Montes, está aqui
conosco. Os deputados que estão virtualmente, Deputado
Luizinho Goebel. E o nosso querido deputado que assume a
presidência desta Casa, o Deputado Alex Redano. Ficam os
nossos cumprimentos aqui, Deputado Alex. Depois nós vamos
poder desejar sucesso, trabalho e muita sorte para você na
condução do Poder Legislativo.
Nós temos aqui a relação de quem vai fazer uso da palavra e
depois a próxima Mesa também vai fazer uso da palavra. Então
é um número de oradores que nós temos aí, e o tempo também
é um pouco reduzido. Eu gostaria que os nossos, com todo
respeito as nossas autoridades que irão fazer uso da palavra,
para se atentar ao tempo, cinco minutos.  Eu acho que quatro
ou cinco minutos são suficientes para poder fazer uso da
palavra. O Deputado Lazinho da Fetagro também está de forma
virtual, porque é do grupo de risco. Nosso parceiro, amigo,
Deputado Lazinho.

Eu vou passar a palavra para o Presidente da Ordem
dos Advogados do Brasil – Seccional Rondônia, que está virtual,
o Dr. Elton de Assis.

O SR. ELTON DE ASSIS (Por videoconferência) – Bom
dia a todos e todas. É uma honra para a Ordem dos Advogados
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do Brasil participar desta solenidade de posse da nova Mesa
Diretora da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia.

Eu quero iniciar saudando o Presidente da Assembleia,
Deputado Laerte Gomes, e em seu nome, Deputado Laerte,
saudar todos os deputados e deputadas da Assembleia
Legislativa do nosso Estado. Aproveito também para
cumprimentar o nosso Governador do nosso Estado, Governador
Marcos Rocha, e em seu nome cumprimentar todos os
integrantes do Poder Executivo. Da mesma forma, saudar o
Vice-Prefeito Maurício Carvalho, representando o nosso Prefeito
da capital. Saudar também o Secretário-Geral da Presidência
do Tribunal de Justiça, Dr. Rinaldo Forti da Silva, e em seu
nome saudar todos os integrantes do Poder Judiciário. Saudar
da mesma forma, o Procurador-Geral de Justiça, Dr. Aluildo de
Oliveira Leite e também os integrantes do Ministério Público
que participam desta solenidade. O Presidente do Tribunal de
Contas do nosso Estado, Dr. Paulo Curi Neto. Nossa saudação,
Dr. Paulo Curi. Saudar também o osso Defensor Público Geral,
Dr. Hans Lucas Immich, e em seu nome saudar todos os
integrantes da Defensoria Pública. Saudar todas as autoridades
presentes que prestigiam esta solenidade.

Quero cumprimentar o Excelentíssimo Senhor Deputado
que ora é empossado na presidência desta Casa do povo de
Rondônia, Deputado Alex Redano. Na pessoa de quem também
cumprimento cada um dos senhores deputados que compõe a
Mesa Diretora: 1º Vice-Presidente, Deputado Jean Oliveira; 2º
Vice-Presidente, Deputado Marcelo Cruz; 1º Secretário,
Deputado Jair Montes; 2º Secretário, Deputado CironeDeiró;
3º Secretário, Deputado Alex Silva e 4º Secretário, Deputado
Jhony Paixão.
Renovo meus cumprimentos a esse legítimo Parlamento,
perante o qual, rotineiramente, temos a oportunidade de
conversar e debater temas de interesse da Advocacia da
sociedade rondoniense.
Saibam Vossas Excelências que reconhecemos a importância
e a altivez do Poder Legislativo, sem qualquer pretensão de
sobrepor aos demais Poderes, é certo que o Poder Legislativo
carrega em seu DNA a marca da representatividade da vastidão
e da riqueza de nosso País e de nosso povo. Se 2020 se
consagrou o ano em que tivemos que aprender a conviver uma
pandemia, impondo a todos uma série de restrições e medidas
voltadas à contenção do vírus, com hábitos e práticas antes,
talvez, sequer inimagináveis, 2021 representa o ano em que a
humanidade evidenciará o seu poder de adaptação e
superação, onde a sociedade deixará clara a sua indelével
marca de solidariedade e fraternidade. Somente juntos é que
poderemos enfrentar uma crise como esta que vivemos.
Acompanhamos a atuação desse Poder Legislativo por meio
de medidas voltadas ao combate e prevenção da Covid-19,
propiciando, e nós, rondonienses, possamos acreditar num
futuro melhor e mais próspero. As crises são capazes de
estressar exageradamente a ordem jurídica e social. Daí a
importância dos debates legislativos, visando adequar a
legislação vigente à nova realidade em nome dos primários da
civilidade e da segurança jurídica. Os desafios não são
pequenos, mas não são óbices ao poderio e o copião das
pessoas em torno de uma plêiade de objetivos igualmente
comuns já demonstrou que enquanto nos acomodamos a viver
com esta realidade vemos que a vida há de continuar. Onde

houver vida humana, haverá necessidade de se estabelecer
regras de convivência e regime de cooperação para superação
das atividades. Aqui fortificam as ações das instituições
democraticamente erigidas, sobretudo pela Constituição para
que viabilizem o projeto de pujança social capaz de minorar a
pobreza, a desigualdade e a falta de acesso a bens da vida
indispensáveis ao viver digno, como a saúde, a alimentação, o
trabalho, a moradia, o lazer, a cultura e outros tantos que a
camada mais sensível da sociedade não pode acessar até o
momento. Temos que zelar pela nossa economia, pelo
empresariado que tem sentido na pele os agravantes impostos
pela pandemia, sendo observado, em primeiro lugar, a vida e
a integridade das pessoas. Medidas enérgicas foram tomadas
para conter o avanço da Covid-19, mas a realidade demonstra
que Rondônia ainda não alcançou, ao menos, patamares
similares a outros Estados. A OAB tem se mantido
constantemente em vigília, e reiterado diálogo com todos os
segmentos do Estado e da sociedade. Visando assegurar que
haja transparências nas informações e concretização das
pessoas quanto a parcela de responsabilidade que temos, cada
um de nós, enquanto membros dessa comunidade global. A
Seccional de Rondônia e as suas 18 Subseções estão
sintonizadas e deliberadas. E saibam, Vossas Excelências, que
a OAB está disposta a contribuir de maneira abnegada o
enfrentamento desse momento crucial para a história da
Rondônia, do Brasil e do mundo, senão da humanidade.
Agradeço enfaticamente as postar abertas que a Assembleia
Legislativa de Rondônia tem mantido com a OAB e para qual a
Advocacia. Ganha e muito a sociedade.
Quero aqui, deixar registrado, enfaticamente, os nossos
parabéns ao Deputado Laerte Gomes e toda a sua Mesa Diretora
no biênio 2019-2020 pelo importante trabalho que desenvolveu
em favor da sociedade rondoniense. Receba, Deputado Laerte
Gomes, os nossos parabéns pela condução da Assembleia.
Ao fim, desejo à nova Mesa Diretora que ora toma posse, que
possam conduzir os rumos legislativos por veredas da
prosperidade e da elevação dos princípios democrático-
republicanos em prol da nossa sociedade, sobretudo das
pessoas mais combalidas que necessitam da presença do poder
público em suas vidas para lhes assegurar as comezinhas
promessas da modernidade. Eu agradeço a atenção de todos
e meu muito obrigado.

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Obrigado, obrigado, Dr.
Elton. Parabenizar também a vossa gestão à frente da OAB e a
parceria e o respeito que sempre mantivemos entre a
Assembleia Legislativa e Ordem dos Advogados do Brasil, que
quando solicitada por nós sempre esteve presente nos
auxiliando e contribuindo com este Poder.
Passo a palavra, agora, ao Dr. Hans Lucas, que é o Defensor
Público Geral do Estado de Rondônia para fazer o uso da palavra.

O SR. HANS LUCAS IMMICH (Por videoconferência) – Bom dia,
a todos e a todas que nos assistem. Quero começar com os
cumprimentos à Mesa de Honra, ao Excelentíssimo Senhor
Governador do Estado de Rondônia, a quem tenho muito apreço,
Coronel Marcos Rocha, minha saudação ao senhor e a sua
equipe que vem fazendo um governo republicano com metas
públicas de eficiência e boa governança que com muito trabalho
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e planejamento vem enfrentando, talvez, o maior desafio que
um gestor público contemporâneo que é gerir um Estado
durante uma pandemia, de extensão mundial, sem descuidar
da preocupação com a redução das desigualdades sociais.
Quero cumprimentar também ao Excelentíssimo Senhor Rinaldo
Forti Silva, representando o Presidente do Tribunal de Justiça
de Rondônia, o Dr. Paulo Kiyochi Mori, na pessoa de quem
cumprimento a todos os magistrados e servidores do Poder
Judiciário rondoniense. Excelentíssimo Senhor Elton de Assis,
Presidente da Ordem de Advogados do Brasil, de Rondônia,
instituição coirmã da Defensoria Pública, na busca por cidadania.
Excelentíssimo Senhor Procurador-Geral de Justiça Dr. Aluildo
de Oliveira Leite, na pessoa de quem cumprimento todos os
integrantes do Ministério Público do Estado de Rondônia.
Excelentíssimo Senhor Maurício Carvalho, representando o
Prefeito Hildon Chaves, nossa saudação de um bom trabalho.
Excelentíssimo Senhor Presidente do Tribunal de Contas do
Estado de Rondônia Senhor Paulo Curi Neto, na pessoa de quem
cumprimento todos os conselheiros e funcionários dessa egrégia
Corte de Contas.
Quero cumprimentar de forma muito especial o Deputado Laerte
Gomes, que deixa hoje a Presidência da Assembleia Legislativa,
mas que contribuirá ainda muito com o seu mandato como
Deputado Estadual. No curso da Presidência da Assembleia
Legislativa desempenhou suas atribuições com responsabilidade
e eficiência, trazendo muitas conquistas para a população com
doações originárias das economias desta Casa para contribuir
com o Sistema de Saúde do Estado, para somar esforços no
combate à Covid. Também não posso me furtar de agradecer
ao Deputado Laerte e a todos os deputados e deputadas desta
Casa pelo olhar sempre sensível que tiveram com as causas da
Defensoria Pública, fomentando a nossa instituição e,
juntamente, com o Governo do Estado, que passa no Orçamento
para que a Defensoria Pública possa promover ainda mais o
acesso à justiça e à cidadania à população vulnerável do nosso
Estado.
Por fim,quero saudar e dar as boas-vindas, daqui a pouco mais,
ao novo Presidente da Assembleia Legislativa, Deputado Alex
Redano e a todos os deputados da nova Mesa Diretiva da
Assembleia Legislativa para o biênio de 2021-2022. A nova
Mesa Diretiva terá um grande desafio de gerir as atribuições e
responsabilidades do Poder Legislativo, Casa que representa o
povo do nosso Estado de forma democrática e plural. No entanto,
estamos certos que seu novo Presidente, Deputado Alex Redano,
continuará a gestão responsável de seu antecessor, seguindo
com a mesma determinação com que sempre encarou os seus
desafios nesta brilhante trajetória política. Atuou sempre de
forma pró-ativa no seu mandato, exemplo disso é a atuação
intransigente da Defesa do Consumidor, energia elétrica, tendo
presidido a CPI da Energisa, com atuação combativa em prol
da população.
No tocante à Defensoria Pública, estamos sempre à disposição
para procedermos à manutenção do diálogo institucional,
harmônico e republicano, trazendo benefícios para a população,
com a promoção do acesso à justiça aos necessitados, resultante
da atuação de defensores e defensoras de todo o Estado.
A Defensoria Pública vem crescendo bastante nos últimos anos
com o apoio desta Casa e do Governo do Estado. No entanto,
ainda é uma instituição em formação, com quase 50% dos

cargos vagos, que necessita sempre de especial atenção desta
Casa para se estruturar adequadamente nas suas Comarcas,
sobretudo neste momento de pandemia e crise mundial, onde
as desigualdades e conflitos sociais aumentam em meio à
população pobre.
A DPE é um canal de transformação social. Quanto mais forte
for a Defensoria, mais forte será o estado democrático. Por
fim, encaminhando ao encerramento, desejamos uma profícua
gestão ao novo Presidente da Assembleia Legislativa do Estado,
Deputado Alex Redano, bem como toda a Mesa Diretiva e a
todos os parlamentares, nos colocando sempre à disposição
para ações entre nossas instituições que levem cidadania e
benefício para nossa população. Contem sempre com a
Defensoria. Obrigado pela palavra. Um bom-dia a todos.

O SR. LAERTE GOMES(Presidente) – Obrigado. Obrigado, Dr.
Hans. Tem sido um grande parceiro desta Casa e esta Casa
também, com certeza, tem sido — em nome de todos os
deputados –, um grande parceiro da Defensoria Pública do
Estado, que desenvolve um trabalho social muito importante
para o Estado de Rondônia.

Concedo a palavra agora ao Presidente do Tribunal de
Contas do Estado de Rondônia, Dr. Paulo Curi Neto. 

O SR. PAULO CURI NETO (Por videoconferência) – Bom dia,
Deputado Laerte. Bom dia, senhorase senhores. Quero iniciar
cumprimentando o Deputado Laerte e também estendendo o
cumprimento ao Presidente que assumirá em breve, Deputado
Alex Redano; cumprimento o Excelentíssimo Senhor
Governador Marcos Rocha; Excelentíssimo Senhor Doutor
Rinaldo Forti da Silva, representando aqui o Presidente do
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, o
Desembargador Paulo Kiyochi Mori; cumprimento também o
Excelentíssimo Senhor Procurador-Geral de Justiça, Dr. Aluildo
de Oliveira; cumprimento o Dr. Hans Lucas Immich, Defensor
Público Geral; cumprimento o Dr. Elton de Assis, Presidente da
Ordem dos Advogados do Brasil – prazer em revê-lo, Dr. Elton
-; e o Vice-Prefeito, Maurício Carvalho, representando o
prefeito do município de Porto Velho; cumprimento também
todos os demais deputados estaduais, demais autoridades,
senhoras e senhores.

Senhor Presidente, minha intervenção prometo será
bastante objetiva, bastante breve. Pedi a palavra apenas para
cumprimentar Vossa Excelência e a Mesa Diretora, cujo mandato
se conclui neste dia de hoje, por conta de todas as ações que
fizeram ao longo deste biênio. A Assembleia Legislativa, assim
como os seus deputados, não faltou ao Estado de Rondônia
no momento extremamente grave, que é este da pandemia
que atravessamos ainda. Foram muitas as medidas legislativas
aprovadas no período; foram repassados recursos financeiros
para fortalecer a atuação do Poder Executivo no enfrentamento
à pandemia. Além disso, Vossa Excelência deu sequência e
aprofundou um processo de modernização da Assembleia
Legislativa, maximizando transparência, desenvolvimento
tecnológico, admissão de servidores concursados e tantas
outras coisas.
Eu sei que o momento é de comemoração, é uma festa da
democracia a posse da nova Mesa Diretora, que, inclusive,
sublinha a importante alternância de poder. Tudo isso é motivo
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de alegria para todos nós. Mas eu peço licença a Vossas
Excelências para fazer algumas considerações relativamente
aos desafios que ainda estão postos no biênio que começa
agora na nova gestão do Parlamento.

Senhoras e senhores, a pandemia agregará uma nova
camada de desafios aos já históricos desafios enfrentados pelo
Estado de Rondônia. Nós ainda estamos às voltas com graves
dificuldades no que toca à Saúde Pública. Quando nós
imaginávamos que a pandemia arrefeceria, a curva de contágio
se inclinou para cima e isso colocou à prova as nossas
possibilidades de atendimento no Estado de Rondônia. Ainda
temos que ter muita atenção com a questão da Saúde Pública
para que evitemos a todo custo um colapso da Saúde.
Certamente a Assembleia Legislativa, assim como seu
Governador e todas as demais instituições estão totalmente
atentas a isso. Estamos à disposição, inclusive das instituições
todas, para fortalecer o enfrentamento da pandemia, Senhor
Governador.
Acrescento a isso a questão da Educação. Já se vai quase 01
ano de suspensão das atividades presenciais nas escolas.Esta
situação, senhores deputados, senhor Governador, senhoras e
senhores, levará um efeito muito negativo na educação do nosso
Estado, porque vai incrementar ainda mais um grave problema
que o País já enfrentava e Rondônia também suporta: que é a
questão da evasão, do abandono, da exclusão escolar. Há uma
estimativa de que o número de alunos, de jovens e crianças
excluídas da escola deve dobrar por conta da pandemia. Além
disso, teremos uma situação bastante grave: um déficit de
aprendizado bastante elevado. Por isso que nós defendemos,
com todas as cautelas, de forma híbrida e gradual, que ocorra
o retorno às atividades presenciais, independentemente da
vacina, mas ainda assim, que os profissionais da Educação
tenham prioridade na vacinação. Essa é uma bandeira
importante que eu gostaria de compartilhar aqui com os
senhores deputados: a necessidade de priorizar a vacinação
dos profissionais da Educação. Ainda há que se enfrentar
questões econômicas graves, muitas pessoas desempregadas,
outras tantas fecharam os seus negócios.
E, para finalizar, embora lamente que tenha que fazer esse
papel, aqui, bastante negativo ou necessário, mas de trazer
essas preocupações, compartilhar com os senhores essas
preocupações que são as preocupações do nosso dia a dia
aqui no Tribunal de Contas, é a questão da Previdência Social,
do Iperon. Nós temos prevista para 2022, uma insuficiência
financeira que vai de R$ 600 a R$ 700 milhões no Iperon. Todas
as instituições estão atentas a isso. A Assembleia Legislativa
no final do ano passado, em um dia que eu considero histórico,
aprovou uma Emenda Constitucional que canaliza o excesso
de arrecadação dos Poderes e órgãos autônomos integralmente
ao Iperon. Além disso, todas as instituições estão fazendo
economia para canalizar recursos ao Iperon. A Assembleia
Legislativa vem de depositar mais de R$ 20 milhões na conta
do Iperon, o Tribunal de Contas adotou a mesma postura e as
demais instituições, acredito eu, adotarão igual providência.
Ainda assim, essa situação, segundo nos parece, é insuficiente
para minimizar ou para eliminar essa situação prevista para
2022 e que se agravará nos anos subsequentes. Em pouco
tempo, depois de 2022, 2023, 2024, nós acreditamos que em
2024 ou 2025 uma insuficiência financeira de R$ 1 bilhão, cerca

de 10% do orçamento do Estado. Então, por esse motivo, faz-
se necessária a atenção de todas as nossas instituições, em
particular a Assembleia Legislativa. Há muitas questões que
podem ser implementadas para minimizar esse problema e se
não agirmos nós viveremos mesmo em 2022 uma necessidade
de forte corte de gastos, a exoneração de milhares de pessoas,
quem sabe até terá que se cogitar, no ano da eleição, a elevação
de tributo, que sacrificará ainda mais a sociedade já muito
sacrificada por esta pandemia.
Eu finalizo saudando novamente o novo Presidente, o Deputado
Alex Redano. Trata-se de um político experimentado,
experiente, que andou já, como se diz “no chão de fábrica”,
tendo sido vereador por dois mandatos esse é o segundo
mandato de deputado. Certamente, um deputado
qualificadíssimo, experimentado para ditar os rumos do Poder
Legislativo. Enquanto Presidente do Tribunal de Contas,
renovamos os votos de muito sucesso à Mesa Diretora que
assume e nos colocamos à disposição de todas as instituições,
da Assembleia Legislativa para somar nas causas importantes,
essenciais para o Estado de Rondônia.
Muito obrigado senhoras e senhores. Muito obrigado,
Presidente, pela oportunidade.

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Obrigado, Dr. Paulo Curi.
Em seu nome agradeço a todos os Conselheiros do Tribunal de
Contas, servidores, Procuradores e sempre também nos
orientaram em muitas das nossas decisões administrativas para
o zelo da nossa gestão e eu sou muito grato e quero deixar
aqui externado os agradecimentos.
Passo a palavra agora ao Procurador-Geral do Ministério Público
Estadual, Dr. Aluildo de Oliveira Leite.

O SR. ALUILDO DE OLIVEIRA LEITE (Por videoconferência)–
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa
do Estado de Rondônia Deputado Laerte Gomes, na pessoa de
quem cumprimento todos os demais deputados; quero
cumprimentar também o nosso Governador do Estado Cel.
Marcos Rocha, em nome de quem eu saúdo todos os integrantes
do Executivo; cumprimentar o Dr. Rinaldo Forti da Silva, neste
ato representando o Presidente do Tribunal de Justiça do Estado
de Rondônia, Desembargador Paulo Kiyochi Mori, em nome de
quem cumprimento todos os membros do Judiciário;
cumprimentar também o nosso Presidente do TCE, Dr. Paulo
Curi Neto, na pessoa de quem cumprimento todos os demais
integrantes do Tribunal de Contas; cumprimentar o nosso
Defensor Público-Geral, Dr. Hans Lucas Immich, também na
pessoa de quem cumprimento todos os demais membros da
Defensoria Pública; cumprimentar o Presidente da OAB
Seccional Rondônia, Dr. Elton Assis, na pessoa de quem
cumprimento todos os advogados e advogadas deste Estado;
também cumprimento a todos os que prestigiam esta solenidade
pelos canais de comunicação aqui disponibilizados.
O Ministério Público do Estado de Rondônia saúda este Poder
Legislativo enaltecendo a importância dos trabalhos desta Casa
de Leis para a sociedade rondoniense. O Poder Legislativo,
assim como os demais Poderes, exerce um papel fundamental
na democracia. A Constituição Federal em seu artigo 2º,

reproduzida na Constituição Estadual artigo 7º, dispõe que “São
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Poderes do Estado, independentes e harmônicos entre si, o
Legislativo, o Executivo e o Judiciário.”.
Importante destacar o papel do Poder Legislativo no tocante à
criação de leis como porta-voz dos cidadãos. Digo isto porque
neste ano muitas serão as demandas a serem debatidas neste
Parlamento, cujos reflexos repercutirão de forma positiva ou
negativa na sociedade, a depender das escolhas e dos
resultados. Necessário mencionar nesse cenário democrático
o papel imprescindível do Ministério Público, consoante se
encontra desenhado nas Constituições federal e estadual, como
defensor da ordem jurídica, do regime democrático e dos
interesses sociais e individuais indisponíveis. Cito trecho do
artigo da lavra do Procurador de Justiça do MP do Paraná Mauro
Sérgio Rocha: “Sendo assim, pode-se dizer que o vínculo entre
o Ministério Público e o Estado Democrático de Direito é por
demais estreito e, por conseguinte, que as investidas dirigidas
contra a instituição interferem no DNA da Constituição. Não é
por outro motivo, aliás, que se fala em instituição permanente!
O Ministério Público é também cláusula pétrea da Constituição.O
Ministério Público está comprometido seriamente com a
autoridade da Constituição. E ela, à luz do constitucionalismo
contemporâneo, é norma jurídica que a todos vincula.
Impregnar a ordem jurídica com esse sentimento é nossa
missão primeira. Então, para além do controle de
constitucionalidade de leis e/ou atos normativos de menor
estatura, incumbe ao Ministério Público efetivar, o quanto
possível, o rol de direitos fundamentais ali estabelecidos,
atuação que muitas vezes revela a natural tensão entre os
poderes estatais.”.
Portanto, o Ministério Público de Rondônia, por meio de seus
integrantes, vem cumprindo e continuará a cumprir com seu
papel constitucional. Ressalto que os princípios da administração
pública — da legalidade, impessoalidade, moralidade e
publicidade, além da probidade administrativa — devem nortear
toda a gestão pública.
Senhores, a sociedade continua esperançosa de que dias
melhores virão. Quero agradecer à Mesa Diretora do biênio
anterior — no caso a que está passando para a nova Mesa
Diretora —, e eu faço na pessoa do seu Presidente, Deputado
Laerte Gomes, que sempre recebeu nesta Casa Legislativa os
membros do Ministério Público de forma atenciosa e respeitosa.
Desejo pleno êxito à nova Mesa Diretora para o biênio 2021-
2022, que ora toma posse, e o faço na pessoa de seu Presidente,
Deputado Alex Redano, na pessoa de quem cumprimento aos
demais integrantes da Mesa Diretora.
Para encerrar, termino citando o livro do profeta Isaías, capítulo
40, versos 29 e 31. “Ele fortalece o cansado e dá grande vigor
ao que está sem forças. Mas aqueles que esperam no Senhor
renovam as suas forças. Voam alto como águias; correm e não
ficam exaustos, andam e não se cansam.”. Que tenhamos as
nossas forças renovadas com a proteção de Deus. Muito
obrigado.

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Obrigado. Obrigado, Dr.
Aluildo. Em nome da Assembleia Legislativa, da nossa Mesa
Diretora, que está encerrando o mandato hoje, agradecemos
também a receptividade de sempre que fomos ao Ministério
Público, muito bem recebido pelo senhor. E sempre que
precisamos dialogar, de forma republicana, o fizemos. E também
em seu nome, no nome do Dr. Paulo Curi, em nome do

Governador do Estado, Governador Marcos Rocha, do Dr. Hans
e do nosso Presidente do Tribunal de Justiça, representado
pelo Dr. Rinaldo, quero louvar aqui a decisão que os chefes de
Poderes e órgãos autônomos tomaram de transferir, num
momento em que todo mundo abriu mão dos interesses das
instituições, pessoal, pensaram no Estado, de transferir o
excesso de arrecadação para o Iperon. Uma decisão tomada
a várias mãos. Com certeza, com reflexos positivos para a
economia do Estado e, principalmente, contribuindo para ajudar
a garantir os salários dos nossos servidores inativos.
Passo a palavra agora para o Vice-Prefeito do Município de
Porto Velho, Maurício Carvalho, representando neste ato o
Prefeito Hildon Chaves e os demais prefeitos do Estado de
Rondônia.

O SR. MAURÍCIO CARVALHO (Por videoconferência)- Bom dia
a todos. Quero aqui cumprimentar o Excelentíssimo Governador
do Estado, Governador Marcos Rocha. Cumprimentar o
Presidente e amigo partidário Laerte Gomes. Cumprimentar
também o Defensor-Geral Hans Lucas; Presidente da Ordem
dos Advogados e amigo Elton de Assis; Dr. Aluildo de Oliveira
Leite, do Ministério Público; o Presidente do Tribunal de Contas,
Dr. Paulo Curi; representando também o Tribunal de Justiça
de Rondônia, o Dr. Rinaldo Forti. Cumprimentar todos os
deputados estaduais, todos que estão aqui presentes on-line
nesta Sessão virtual.
Aproveito para parabenizar o amigo que fez um belíssimo
trabalho à frente da Assembleia Legislativa, toda a Mesa
Diretora, nosso amigo Deputado Laerte Gomes. Parabéns pelo
trabalho, mesmo com muita dificuldade em meio a uma
pandemia, se mostrou firme, com coerência e representou
muito bem o Poder Legislativo do Estado de Rondônia.
Cumprimentar meu amigo pessoal, de onde também tenho
uma alegria muito grande em poder participar desta Sessão,
Deputado Alex Redano, cumprimento toda a Mesa Diretora
em seu nome, onde tenho a oportunidade de ter vários amigos.
Também Deputado Jean, Deputado Marcelo Cruz, Deputado
Jair Montes, que eu tive o prazer de ser vereador junto com
eles, vereador junto com os dois que hoje estão representando
também o Estado de Rondônia.
Eu quero, aqui, parabenizar todos vocês, parabenizar também
meu amigo de partido que há pouco tempo tomou posse
comodeputado estadual, Deputado Alan Queiroz. Tenho certeza
que Porto Velho, agora, tem representatividade na Assembleia
Legislativa. Aos deputados, daqui, da nossa capital, o que nós
precisamos, deputados e todos aqui presentes, é de união. De
união de todos os Poderes neste momento. É o fortalecimento
da nossa capital. É o fortalecimento do Estado de Rondônia.
Deixo aqui o abraço e os parabéns também ao Prefeito Hildon
Chaves...(ininteligível)que está fazendo investimentos, mas
desejamos muito sucesso, com muito trabalho, com muita
honestidade, com muito caráter, fazendo sempre o melhor
pela nossa população.  Parabéns a todos e vamos continuar o
trabalho mesmo com este momento de pandemia, Rondônia
precisa de todos os senhores aí presentes e todas as senhoras.
Precisa de todos nós, que estamos envolvidos neste momento
para, se Deus nos permitir, sair logo desta pandemia. Grande
abraço a todos vocês. Fiquem com Deus. E mais uma vez, boa
sorte no comando da Casa, Deputado Alex, que Deus lhe



09 DE FEVEREIRO DE 2021Nº 023 ANO X

VIDE ORIGINAL: http://transparencia.al.ro.leg.br/Diario/                                                                                                                       Página 207

D O - e - A L E / R O    10ª LEGISLATURA

abençoe com muito sucesso. Saiba que estou na torcida para
que o senhor possa fazer o melhor pelo Poder Legislativo do
Estado de Rondônia. Grande abraço.

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Obrigado, obrigado, Vice-
Prefeito da nossa capital Porto Velho, Maurício Carvalho.
Obrigado pelas palavras carinhosas à minha pessoa e a esta
Casa, aos nossos deputados.
Passo a palavra, agora, ao Juiz Secretário-Geral da Presidência,
representando o Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia,
Dr. Rinaldo Forti.

O SR. RINALDO FORTI SILVA (Por videoconferência) – Bom
dia, senhores. Excelentíssimo Senhor Deputado Laerte Gomes,
nosso anfitrião, Presidente da Assembleia Legislativa, até a
data de hoje, na pessoa de quem eu cumprimento a todos os
parlamentares das três esferas, notadamente desta Assembleia
Legislativa. Excelentíssimo Senhor Governador do Estado de
Rondônia Marcos Rocha, na pessoa de quem cumprimento
todos os Secretários de Estado. Excelentíssimo Senhor Deputado
Alex Redano, presidente empossando, na pessoa de quem
cumprimento todos os integrantes da nova Mesa Diretora.
Excelentíssimo Senhor Procurador-Geral de Justiça Aluildode
Oliveira Leite, na pessoa de quem cumprimento todos os
membros do Ministério Público do Estado de Rondônia.
Excelentíssimo Senhor Defensor Público Geral Hans Lucas, na
pessoa de quem cumprimento todos os defensores público do
Estado de Rondônia. Excelentíssimo Senhor Paulo Curi Neto,
Presidente do TCE, na pessoa de quem cumprimento todos os
membros do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia.
Excelentíssimo Senhor Maurício Carvalho, Vice-Prefeito do
Município de Porto Velho, na pessoa de quem cumprimento
todos os prefeitos municipais. Excelentíssimo Senhor Elton de
Assis, Presidente da OAB, na pessoa de quem cumprimento
todos os advogados. Demais autoridade civis e eclesiásticas;
senhores e senhoras.
Serei breve, até porque sou apenas o representante do Chefe
do Poder Judiciário e não o próprio. Antes de minhas breves
palavras, peço, em nome do Presidente do Tribunal de Justiça
Desembargador Paulo Kiyochi Mori, desculpas pela ausência.
Neste momento, no gabinete do Desembargador Paulo, está
presidindo a primeira Sessão Plenária do ano e todos os
desembargadores, inclusive a Vice-Presidente, Corregedor,
estão convocados.
Minha breve fala é apenas de felicitações ao Deputado Alex
Redano e a sua Mesa Diretora e, especialmente, ao Deputado
Alex Redano a quem tive a honra de conhecer mesmo antes
de ele ingressar na vida pública, na nossa amada Ariquemes.
Deputado Alex, agora, Presidente Alex, desejo fortemente ao
senhor e a sua Mesa Diretora o mais pleno êxito na condução
do Parlamento Estadual. A renovação da direção do Poder é
propícia para renovarmos nossos compromissos de bem servir
à população do Estado de Rondônia. Compromisso não só da
Assembleia Legislativa, mas de todos os Poderes da República
que com harmonia e rigorosa independência haverão de
cumprir fielmente suas elevadas missões constitucionais em
prol da sociedade. O desafio institucional, no entanto, é
redobrado, pois estamos em meio a uma pandemia sem
precedentes, ao menos nos últimos 100 anos. Centenas de

milhares de vidas foram perdidas no Brasil e no mundo e
inúmeras famílias e amigos choram a perda de seus amados.
A dor das vidas perdidas se soma ao desemprego e ao
fechamento de empresas atingidas pelas amargas, mas
necessárias restrições sanitárias. Dos homens públicos e gentes
da Nação se espera responsabilidade, empatia e, sobretudo,
coragem. Coragem de fazer o que é certo. De contrariar os
interesses de uma minoria estridente e apoiar a ciência e a
vida. Todos sabemos que a humanidade vencerá mais esse
desafio, mas o custo não será pequeno.
É justamente por conta desse imenso desafio adicional, que a
condição harmoniosa, independente de nossas instituições,
ganha especial relevo. É fundamental que direcionemos nossas
energias para o eficiente funcionamento de nossas instituições,
segundo a missão constitucional que nos foi confiada, no
interesse daqueles que são nossa razão de existirem enquanto
Estado: a população rondoniense. Estou certo de que
haveremos de manter o bom relacionamento institucional no
ano que se inicia, buscando juntos e de forma republicana a
solução dos problemas que naturalmente surgirão. Mais uma
vez, em nome do Desembargador Paulo Kiyochi Mori e do
Tribunal de Justiça, parabenizo o Deputado Alex Redano e a
Mesa Diretora ora empossada, desejando pleno êxito na missão
assumida. Muito obrigado.

O SR. LAERTE GOMES(Presidente) – Obrigado. Obrigado, Dr.
Rinaldo. Deixo o nosso abraço ao Presidente do Tribunal de
Justiça, Dr. Paulo. E o Tribunal de Justiça também — sempre
de forma republicana — sempre tivemos um excelente diálogo.
Passo a palavra agora para o nosso Governador do Estado de
Rondônia, Coronel Marcos Rocha.

O SR. MARCOS ROCHA (Por videoconferência) – Obrigado,
Senhor Presidente, Senhor Deputado Laerte Gomes, a quem
eu cumprimento; Senhor Deputado Alex Redano, que está
assumindo então a Presidência da Casa; Deputado Ismael
Crispin; Dr. Rinaldo Forti; nosso Vice-Prefeito, Maurício
Carvalho, de Porto Velho, representando todos os Prefeitos de
Rondônia; Dr. Paulo Curi, Conselheiro e Presidente do Tribunal
de Contas, e através de quem eu cumprimento também todos
os demais Conselheiros do Tribunal; Dr. Aluildo de Oliveira Leite,
Procurador-Geral do Ministério Público do Estado de Rondônia,
através de quem eu cumprimento todos os integrantes, os
nossos Procuradores e os nossos Promotores de Justiça; Dr.
Hans Lucas, Defensor Público Geral do Estado de Rondônia,
através de quem eu cumprimento todos os Defensores; Dr.
Elton de Assis, Presidente da OAB; também aqui ao Deputado
Alex Silva, que também está presente; Deputado Anderson
Pereira; Deputado Luizinho Goebel; enfim, a todas as
autoridades presentes, senhores deputados presentes. Mais
uma vez, bom dia, Senhor Presidente e demais parlamentares
que compõem esta colenda Casa de Leis.
Com a graça de Deus estamos reunidos neste momento —
ainda que de forma virtual — para a abertura do ano legislativo
estadual de 2021. Venho por meio desta mensagem, antecipar
que o ideal é que o Executivo e o Legislativo Estadual mantenham
o espírito colaborativo, que demanda o respeito mútuo e atitudes
empáticas, o que refletirá positivamente em nossa população
rondoniense.
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Inicio parabenizando o Deputado e amigo Laerte Gomes pelo
trabalho apresentado durante o tempo em que esteve à frente
da Presidência desta Casa. E, ao mesmo tempo, dou boas-
vindas ao Deputado e amigo Alex Redano, que terá a missão
de presidir a Assembleia Legislativa no biênio 2021-2023.
O Deputado Alex Redano eu conheci ainda quando eu era
Secretário de Justiça do Estado de Rondônia e fizemos uma
grande amizade. Eu fico muito feliz em vê-lo agora assumindo
a Presidência da Assembleia Legislativa...  (falha na
transmissão do áudio) em fevereiro de 2021, quando de
fato começarão as atividades parlamentares.
Tenho a certeza que o Executivo Estadual e a Assembleia
Legislativa não medirão esforços para enfrentar os desafios e
juntos buscarmos medidas voltadas à concretização de políticas
públicas para o bem de nosso Estado como um todo, sem
distinção.
Deixo claro que o Governo de Rondônia sempre esteve
preocupado em atingir os melhores indicadores dos serviços
prestados à sociedade com o objetivo de melhorar a qualidade
de vida dos nossos concidadãos. Assim destaco os investimentos
aplicados... (falha na transmissão do áudio) Saúde,
Educação, Segurança, Infraestrutura, Desenvolvimento no que
tange ao agronegócio, agricultura familiar, dentre outros
segmentos. Continuaremos com o propósito de fazer o que for
necessário para que Rondônia alavanque ainda mais no cenário
nacional. Mesmo enfrentando a pandemia do coronavírus, o
Governo de Rondônia não parou. Conquistamos resultados de
destaque nacional, enfrentando um nível de dificuldade
incalculável imposto pela pandemia. Somado a isso,
mantivemos investimentos imprescindíveis para tonificar e dar
fôlego à economia do nosso Estado. É necessário destacar
nestemomento ímpar, que o Governo de Rondônia criou em
2020 decretos e projetos de leis para aperfeiçoar a
Administração Pública. E destes, 145 foram aprovados pela
Assembleia Legislativa do Estado. Entre os principais atos
normativos apresentados estão os decretos de enfrentamento
à nova pandemia do novo Coronavírus, que objetivou o equilíbrio
entre... (falha na transmissão do áudio) e empresas. Desta
forma garantiu solidez fiscal. Mais uma vez agradeço ao
Deputado Laerte Gomes e a todos os deputados, porque todos
apoiaram estes projetos.
É importante mencionar que o ano de 2020 foi de superação.
Quando todos os olhares estavam voltados para o alarde da
pandemia em si, nós já estávamos diligentes em reuniões,
elaborando planos e executando aquisições voltadas para um
único objetivo: salvar vidas. Prova disso foi o recurso destinado
por esta intrínseca Casa de Leis para a contratação de leitos de
Unidade de Terapia Intensiva, as UTIs no Hospital do Amor.
Recurso este que foi administrado de forma transparente pelo
Executivo Estadual. Importante lembrar que ainda estamos
enfrentando um momento difícil devido ao aumento no número

de casos da Covid-19. Contudo estamos aplicados, redobrando

forças e acreditando em Deus que juntos poderemos atenuar

esforços...(falha na transmissão do áudio) ao atendimento

das unidades de saúde e, consequentemente, os impactos da

saúde física e financeira da nossa população.

Quero deixar claro que o colapso significa prostração extrema
mediante tais circunstâncias. O Governo de Rondônia nunca
sucumbiu à luta, em nenhum momento se prostrou senão ao
céu, a Deus. Pelo contrário, fomos proativos e destemidos,
assim como cita o nosso hino. Sem conhecer o inimigo...(falha
na transmissão do áudio) nos posicionando no fronte, fomos
resilientes e deixamos as nossas famílias para cuidar das
famílias rondonienses. Solidarizamo-nos e sentimo-nos
profundamente cada vida que se foi. Sofremos por elas.
Continuaremos focados na missão de salvar o máximo de vidas
até que o processo da pandemia amenize ou deveras cesse. É
tudo o que a gente quer.
O desabafo, Senhor Presidente, se faz necessário para que
nos sensibilizemos, solidarizemos e nos unamos no intuito de
criar e dar sustentação as medidas que visem à saúde da
população. O ano de 2021 está apenas começando e rogo a
Deus para que possamos apresentar um bom trabalho e juntos
aprimorarmos propostas bem como defender projetos sempre
colocando os interesses da sociedade rondoniense acima dos
pessoais e corporativos.
Desejo a todos os parlamentares mais um ano legislativo com
muita sabedoria para que possamos construir medidas
eficientes direcionadas à população. Almejo que a relação
amistosa entre os Poderes Executivo e Legislativo se mantenha
e que agindo em congruência possamos implementar as ações
que nossa sociedade tanto precisa e merece. O Governo do
Estado continuará encaminhando projetos para que essa
insígnia Casa de Leis com um único objetivo, possa garantir o
desenvolvimento do nosso povo e do nosso Estado. Juntos,
iremos trabalhar com responsabilidade, executando o
orçamento com transparência e honestidade, centrando as
nossas prioridades nos setores fundamentais de Rondônia,
pois o momento é de muito trabalho. Contudo, nos mantermos
firmes na missão de promovermos o bem e a esperança a
todos os cidadãos garantindo-lhes o exercício dos diretos sociais
e individuais: a l iberdade, segurança, bem-estar,
desenvolvimento, igualdade e à justiça. Nós representamos
Poderes distintos, cada um com uma missão específica, mas
precisamos, respeitando as prerrogativas de cada um, estarmos
aliados como sempre estivemos.
Um forte abraço ao Presidente da Assembleia Legislativa, tanto
o que sai, Deputado Laerte Gomes, como também ao que entra,
Deputado Alex Redano. E em nome deles dois, a todos os
parlamentares. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado.

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Obrigado, Governador. E
eu vou registrar isso, logicamente, depois em meu
pronunciamento, mas já quero dizer que sempre tivemos uma
relação, entre o Poder Executivo e Legislativo, na nossa gestão,
uma relação cordial, de respeito, de amizade. Esta Casa
deliberou e aprovou mais de 98% dos projetos do Executivo,
sempre com rapidez que aqui chegou, sem toma lá dá cá,
sem nunca ter acontecido isso, sempre da forma republicana,
isso que é importante. E registrar também que o Governador
Marcos Rocha nunca pressionou, fez qualquer tipo de pressão
quanto a esta Mesa Diretora, quanto a esta presidência e quanto
a esta Casa Legislativa. Portanto, fica registrado. Deixo nosso
abraço também ao Chefe da Casa Civil, Júnior Gonçalves, que
sempre fez essa interlocução entre o Executivo e o Legislativo.
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Com a palavra agora o Deputado Ismael Crispin, 1º Secretário.
Onde Vossa Excelência se sentir mais à vontade.

O SR. ISMAEL CRISPIN - Cumprimentar o Presidente da Casa,
que ora termina o mandato, Deputado Laerte Gomes;
cumprimentar o Presidente que assume o comando da
Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia, a contar da
data de hoje, Deputado Alex Redano; cumprimentar o
Governador do Estado de Rondônia, Governador Marcos Rocha;
cumprimentar Dr. Juiz Secretário-Geral da Presidência do
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, Dr. Rinaldo Forti;
cumprimentar nosso Vice-Prefeito do Município de Porto Velho,
Maurício Carvalho, que neste ato representa o Prefeito Hildon
Chaves; nosso Presidente do Conselho do Tribunal de Contas
do Estado de Rondônia, Dr. Paulo Curi Neto; Procurador-Geral
do Estado de Rondônia, Dr. Aluildo de Oliveira; nosso Defensor-
Geral, Dr. Hans Lucas; o Excelentíssimo Senhor Elton de Assis,
Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil no Estado de
Rondônia. Fazer uma saudação especial ao Deputado Alan
Queiroz. É uma oportunidade, e a primeira que nós temos em
Sessão, de cumprimentá-lo, desejar boas-vindas, desejar
sucesso no mandato, porque isso é importante, ser acolhido
entre os pares e saber que aqui nós temos, sim, um
comprometimento com o Estado de Rondônia e a alegria de
conviver com os nossos pares. Seja muito bem-vindo. Saudar
os deputados aqui presentes na Sessão e aqueles que nos
acompanham de forma remota; o público que nos assiste
através do Facebook da Assembleia Legislativa, do YouTube e
do canal 7.2 através da TV da Assembleia Legislativa do Estado
de Rondônia.
Senhoras e senhores, o dia de hoje é, sem dúvida nenhuma,
um dia memorável. E não há que se falar, Presidente Alex, em
um dia memorável sem história, sem registros, sem fatos, sem
acontecimentos. Por tudo isso é que o dia de hoje se torna um
dia memorável. Há dois anos a Assembleia Legislativa de
Rondônia tomava posse, no dia 1º de fevereiro de 2019. Viemos
de um processo da aceitação pública, da aprovação popular.
Saímos exatamente do processo eleitoral e, diga-se de
passagem, eu sempre digo isso, que o processo eleitoral é um
processo sangrento: nossas vidas, nossas famílias e os nossos
amigos são expostos a todo tipo de opinião, coisa que às vezes
nos salta aos olhos. E lá no dia 1º de fevereiro de 2019, nós
votamos a eleição da Mesa Diretora. E aqui eu faço esse relato
para dizer aos senhores que o dia de hoje é memorável por
isso, porque nós temos registros, porque nós temos fatos, nós
temos histórias para contar. Nós elegemos a primeira Mesa
Diretora para o biênio 2019-2020, que ora se encerra; e nós
elegemos também a Mesa Diretora que se inicia hoje.
E eu preciso fazer aqui alguns agradecimentos. Agradecer ao
Presidente Laerte por esses dois anos de trabalho juntos. Nós
tivemos, e procuramos em todo tempo, apesar dos momentos
das divergências — e que não foram poucos em dois anos —,
mas ser leal, saber respeitar, saber até onde ia, de fato, o
nosso espaço; até onde ia a nossa posição. E nós tentamos,
Presidente Laerte, cumprir isso da maneira mais ordeira e
honesta possível. E lembro, Deputado Jean Oliveira, que a
condição de 1º Secretário para o Primeiro Biênio tem muito de
Vossa Excelência. Eu sempre faço esse registro, porque não
vim para cá com essa ambição, com esse desejo, não era algo

que eu buscava. Mas os nossos colegas acharam por bem que
a gente assumisse o cargo de 1º Secretário para colaborar. E
assim eu aceitei. E lembro que Vossa Excelência se empenhou
nisso. E eu sempre sou muito agradecido, faço questão de
fazer esse registro.
Por outro lado, nós tivemos alguns dissabores. E isso é
importante registrar no dia de hoje. Eu me lembro que alguns
insatisfeitos com a eleição e com o modo republicano que nós
tratamos a eleição da Mesa Diretora, talvez da maneira mais
honesta, mais pura, e transparente, e cristalina possível,
Deputado Alex Redano, mas alguns ficaram revoltados. E o
discurso, naquele momento, é que dentro de seis meses nós
estaríamos presos, estaríamos na cadeia, porque nós teríamos
feito uma Mesa Diretora de uma quadrilha.
Confesso aos senhores, que nos acompanham pela rede social,
estão presentes aqui, eu que venho de uma cidade pequena
do interior do Estado e que tem, nesse mandato, a alegria de,
pela primeira vez, ter um deputado eleito da sua base, da sua
casa. Por vezes, pensei em renunciar ao mandato que eu dizia
para mim: “Isso é inadmissível, não pode acontecer um negócio
desses.”. Por outro lado, tomei a iniciativa de provar o contrário,
que é possível, sim, estar num mandato, fazer política e fazer
de forma honesta, e dar uma resposta àqueles que nos
encaminharam para cá. E por isso, senhoras e senhores, é
que nós fomos trabalhando, cada dia, para chegar a este
momento e dizer aos nossos rondonienses que é possível, sim,
manter uma conduta honesta, fazer o que nós fizemos,
Presidente Laerte, nesses dois anos, com os nossos colegas,
convencendo às vezes e sendo convencidos também. Mas,
mostrar ao povo de Rondônia que nós vivemos em um novo
tempo, nós vivemos um novo momento.
Presidente Alex, esse momento, essas conversas também soam,
também estão no seu entorno. E, aqui, colega, por tudo que
eu vivi, porque é muito ruim para nós da base, é muito ruim
para nossa família, quando essas coisas começam a rondar,
que quer tirar o nosso sono, tirar o nosso o sossego, tirar o
nosso foco daquilo que viemos fazer para o povo de Rondônia.
Mas, meu irmão, nós temos, o Estado de Rondônia, é um Estado
que o Cristianismo se sobrepõe e ele está muito presente e eu
tenho muita fé. É Deus na nossa vida. E nós vamos dar, junto
com o Governo do Estado, junto com cada um dos nossos
colegas, dar ao Estado de Rondônia a resposta que ele precisa.
Desejo sucesso aos colegas que assumem neste momento.
Deputado Jean, nosso Vice-Presidente, vou citar o nome da
Mesa Diretora aqui: nosso 2º Vice-Presidente, Deputado Marcelo
Cruz; 1º Secretário, Deputado Jair Montes; 2º Secretário,
Deputado Cirone Deiró; nosso 3º Secretário, Deputado Pastor
Alex Silva; o nosso 4º Secretário, Deputado Jhony Paixão.
Desejar sucesso aos senhores e que em momento nenhum
baixem a cabeça. Mas, de cabeça erguida, com foco no
desenvolvimento e no amor pelo povo de Rondônia, vamos
juntos dar a resposta que o povo de Rondônia precisa.
Muito obrigado pela parceria dos senhores, pelo
reconhecimento, pela paciência que nós, talvez, não
estivéssemos apoderados dela. Mas, muito obrigado. Deus
abençoe sucesso no mandato. Conte conosco, conte com o
nosso mandato.
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O SR. JOSÉ CARLOS PAIM (Mestre de Cerimônias) – Senhoras
e senhores, neste momento anunciamos o pronunciamento de
Sua Excelência Deputado Estadual Laerte Gomes, Presidente
da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia.

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Solicito que o Deputado
Ismael Crispinassuma a presidência que eu vou fazer o uso da
tribuna.

(O Senhor Laerte Gomes passa a presidência para o
Senhor Ismael Crispin às 11 horas e 28 minutos)

O SR. ISMAEL CRISPIN (Presidente) – Neste momento passo a
palavra ao Deputado Laerte Gomes, Presidente da Assembleia
Legislativa.

O SR. LAERTE GOMES – Vou tirar, aqui, a máscara, porque
estou num espaço bem grande, sozinho. Quero, primeiramente,
agradecer a Deus. Agradecer a Deus e me vem as palavras do
Deputado Ismael Crispin agora, de tudo que imaginavam e
pensavam que nós iríamos fazer na Mesa Diretora, que falavam,
eu quero agradecer a Deus porque se estamos até aqui, é
porque Deus nos sustentou. Deus permitiu, nos capacitou, nos
deu discernimento para fazer tudo ao contrário, Deputado Ismael
Crispin, do que alguns falavam que nós iríamos fazer. Tudo ao
contrário. Marcando a nossa história nesta Casa de Leis. A
Deus toda honra e toda glória.
Cumprimentar, com muito carinho, a nossa Mesa Diretora. Esses
homens e mulheres que se dedicaram, que nos aturaram, que
nos entenderam, que nos convenceram para a gente fazer uma
gestão, verdadeiramente, nos princípios da moralidade, da
ética, alicerçada nisso. E eu devo muito isso a vocês. Muitas
vezes vocês me convenceram, outras vezes eu os convenci,
mas sempre com respeito e diálogo. Minha Vice-Presidente
Rosângela Donadon, obrigado por tudo. Minha querida amiga
também, 2ª Vice-Presidente Cassia Muleta, Cassinha. Duas
grandes mulheres que estiveram ao meu lado nos momentos
felizes, mas muito mais nos momentos mais difíceis. Obrigado
de coração. Ao meu 1º Secretário Deputado Ismael Crispin,
foi, na gestão da Casa, um dos meus braços direito, com muita
sabedoria, com muito discernimento, cumprindo as missões,
muitas vezes nos dando missões também. Essa parceria de
respeito que resultou no mandato que a gente procurou fazer
de êxito. E eu acredito que nós alcançamos o nosso objetivo.
Aos demais membros, Deputado Dr. Neidson, nosso 2º
Secretário; Deputado Edson Martins, nosso 4º Secretário; e o
Deputado — faltou um aqui — Geraldo. A toda nossa Mesa,
muito obrigado. Aos meus colegas deputados estaduais, a vocês
eu quero agradecer. Se nós chegamos até aqui também foi
pela parceria, pelo companheirismo que todos nós tivemos nesta
Casa. Momentos de divergência, momentos de enfrentamento,
mas sempre com respeito e sempre, no final, a gente chegava
a um denominador, a uma decisão conjunta. Então, eu quero
agradecer. Pedir desculpas se, de uma forma ou de outra a
gente acaba — e é natural — chateando alguém, magoando
alguém. Me perdoe de coração. Vocês têm em mim um grande
amigo, um grande parceiro e eu tenho certeza que o nosso
trabalho coletivamente vai continuar.

Cumprimentar a nova Mesa Diretora em nome do nosso amigo,
o Deputado Alex Redano. Deputado Alex é uma pessoa
equilibrada, sensata, pensa bem, e eu não tenho dúvida que
vai fazer uma grande gestão também à frente da Assembleia,
Deputado Alex. Que Deus te proteja e te dê sabedoria, te dê
discernimento para você tomar as decisões corretas, de acordo
com a sua convicção.
Aos demais membros da Mesa, Deputado Jean, 1º Vice-
Presidente; Deputado Marcelo, 2º Vice-Presidente; Deputado
Jair Montes, 1º Secretário; Deputado Cirone, acho que é 2º
ou 3º Secretário; Deputado Jhony; e o Deputado Alex, eu quero
desejar a vocês muita sabedoria, muito trabalho e muito
sucesso. E eu vou estar aqui, Deputado Alex e demais membros
da Mesa, eu vou estar aqui como deputado exercendo o papel
para o qual eu fui eleito, mas sempre à disposição de vocês
para contribuir naquilo que vocês me solicitarem. Desejo todo
sucesso do mundo para vocês.
Em seu nome, Deputado Alex, cumprimento a nossa Prefeita
do Município de Ariquemes, a Carla, que tem uma grande
missão também. Uma missão muito difícil, um momento muito
difícil que vive o Brasil, que vive Rondônia, que vive o mundo,
que é a Covid. Que Deus dê sabedoria e discernimento para
você tomar as decisões corretas na sua gestão. Em seu nome
eu cumprimento todos os demais prefeitos e prefeitas e
vereadores que estão aí nos assistindo.
Cumprimentar nosso Governador Marcos Rocha, eu já tive a
oportunidade de falar ali, Governador do Estado. Em nome do
Governador cumprimentar todos os Secretários, a toda a
equipe. Ressaltar, mais uma vez, o trabalho, Governador,
importante, fundamental que o Chefe da Casa Civil, Júnior
Gonçalves, realizou entre o Executivo e o Legislativo. Sempre
com humildade, sempre dialogando, sempre buscando o melhor
para o Estado, sempre buscando aprovação das matérias do
Executivo nesta Casa. Governador também, de uma forma
respeitosa — como eu já disse, Deputado Crispin, Presidente
neste momento — sempre nos respeitou republicanamente,
sempre dialogou. E esta Casa, eu acho que foi uma base firme
do Poder Executivo nos momentos mais difíceis que ele
atravessou. Esta Casa não faltou — os deputados não faltaram
— ao Governador quando mais ele precisou e isso é
importante, porque mostra o respeito que há entre o Poder
Executivo e o Poder Legislativo.
Cumprimentar aqui o Presidente do Tribunal de Justiça,
Desembargador Paulo Mori, em seu nome e em nome do Dr.
Rinaldo, cumprimentar todo Poder Judiciário. Cumprimentar
aqui também o Ministério Público, Dr. Aluildo, Procurador-Geral.
Em seu nome, Dr. Aluildo, cumprimentar e saudar todos os
membros do Ministério Público de Rondônia. Cumprimentar
aqui Dr. Paulo Curi Neto. Também em seu nome, Dr. Paulo
Curi, cumprimentar todos os Conselheiros e servidores do
Tribunal de Contas do Estado. Cumprimentar o Dr. Hans Lucas,
Defensor Público e em seu nome cumprimentar todos os
servidores da Defensoria Pública do Estado de Rondônia. Dr.
Elton de Assis, nosso Presidente da Ordem dos Advogados do
Brasil, Seccional Rondônia, e em seu nome cumprimentar
todos os advogados e advogadas do Estado de Rondônia. E
cumprimentar também nosso querido Vice-Prefeito, amigo,
Maurício Carvalho. Em seu nome, Maurício, cumprimentar
também o Prefeito Hildon Chaves.
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Eu vou começar aqui o meu discurso e vou alongar um
pouquinho, se vocês permitirem, porque é o último
pronunciamento a fazer como presidente, mas eu queria
ressaltar aqui algo que eu acho que é importante ser ressaltado.
Na eleição da Mesa, que se realizou no dia 1º de fevereiro de
2019, não foi feita uma eleição da Mesa Diretora que está
agora encerrando o mandato. Foram feitas duas eleições da
Mesa Diretora no mesmo momento. Talvez pela primeira vez
na história desta Casa, se fez as duas eleições no mesmo
momento, no mesmo local, alternando o Poder. Não me recordo
quem — Dr. Paulo Curi acho que disse isso — a importância da
alternância de poder. E nós alternamos o poder. Os 7 membros
desta Mesa Diretora, senhores deputados, senhoras deputadas
e autoridades e quem está nos assistindo — eu quero
cumprimentar aqui, saudar também a imprensa toda aqui,
agradecer a todos que estão aqui, aos amigos que estão em
casa nos assistindo —, os 7 membros desta Mesa Diretora
nenhum faz parte da Mesa que vai assumir agora. Nenhum faz
parte. Mostrando que não precisa se esconder em fazenda,
que não precisa viajar para outro Estado, que deputado não
precisa sumir. Mostrando que pode se fazer eleição de Mesa
honestamente, alternando o poder para o bem comum do
Estado de Rondônia e principalmente para o bem da Assembleia
Legislativa, Deputado Alex. E não fomos nós que escolhemos
ser presidente da Casa, Deputado Alex, foram os deputados
que nos escolheram e nos colocaram como presidente da Casa.
Eu, no primeiro biênio, e Vossa Excelência juntamente com a
sua Mesa Diretora, e eu com a minha, no segundo biênio. É
importante deixar isso registrado: foi feito de forma
transparente. O que o Deputado Ismael Crispin disse é verdade:
os rumores eram terríveis. Mas eu acho, Deputado Ismael
Crispin, que agora quem falava isso aprendeu a nos conhecer,
aprendeu a conhecer o nosso caráter, da nossa Mesa Diretora,
aprendeu a conhecer a nossa capacidade de gestão e aprendeu
a conhecer que nós pautamos o início do nosso mandato por
princípios de legalidade, moralidade e modernização e
chegamos a este objetivo no final. E não tenho dúvida que vai
ser da mesma forma, Deputado Alex. Que Deus te abençoe e
conte comigo sempre que Vossa excelência precisar.
Meus queridos amigos, companheiros, deputados desta Casa,
a minha sensação em particular, e com certeza dos demais
membros da Mesa Diretora que ora encerra esse mandato é
de missão cumprida, de superação de desafios e firmes da
convicção de que tudo foi feito para o fiel cumprimento das
atribuições a nós impostas. Essa gestão ficará marcada pela
observância rigorosa que preceitua na Constituição Federal:
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e
eficiência. Marco indelével da total transparência dos nossos
atos e ações. Uma gestão sem arranhões por denúncia de
qualquer ordem de atos de corrupção ou outros tipos de
demandas administrativas.
Atualmente, em meio a intermináveis crises políticas e jurídicas,
recentemente agravadas com os efeitos da pandemia da Covid-
19 que assola o Brasil R:e o mundo, mais do que nunca esta
Casa Legislativa foi a guardiã à segurança do povo do nosso
Estado. Apreciamos matérias que garantiram a devida proteção
da nossa sociedade, reparou eventuais equívocos ou corrigiu
rumos, sempre em total consonância com os demais Poderes
constituídos no Estado, em tempo recorde. A tutela da probidade

foi mantida, a austeridade dos gastos públicos observadas
sempre com oportuno acompanhamento dos órgãos
fiscalizadores. A reforma administrativa interna foi
operacionalizada e novos mecanismos foram introduzidos
visando o controle social das ações desta Assembleia Legislativa
do Estado de Rondônia. Aqui, e isso é um fato, não temos
segredos. Nessa oportunidade de encerramento da gestão da
Diretoria do biênio 2019/2020, entendo oportuno efetivar
prestação de contas do que foi feito neste período.
Pautamos nossa gestão balizada nos princípios da
economicidade, transparência e modernização. Economizamos
— importante dizer isso, senhores deputados, porque foi um
mérito de todos nós —, economizamos, com o mesmo
orçamento de outras gestões, mais de R$ 80 milhões em dois
anos, quase chegamos a R$ 90 milhões, cortando contratos,
acabando com aluguéis — a Assembleia hoje não tem mais
nenhum prédio alugado —, diminuindo a frota de veículos e
várias outras ações que resultaram em contenções de gastos.
O Presidente que assume a Assembleia agora, o Presidente
Alex Redano, não vai ter nenhum carro na presidência, vai ter
que vi no carro dele, como eu vim com o meu do gabinete, que
eu já tinha.
Começamos com o grande desafio da mudança de estrutura
predial, deixando o antigo prédio e ocupando as novas
instalações e de pronto garantindo seguramente menos gastos,
inclusive com aluguéis de imóveis. Um pequeno exemplo: só
com a rescisão de contratos de aluguéis de imóveis
conseguimos uma economia de mais de R$ 8 milhões. Com o
fruto dessa nossa convicção, devolvemos parte dos recursos
para o Governo do Estado para celebrar convênios com os
municípios. Destaco que também, por meio da parceria com o
governo do Estado, pagamos 61 leitos no Hospital de Amor,
em Porto Velho, durante 5 meses para atender e tratar os
pacientes com Covid, o que ajudou seguramente a salvar vidas
em meio a essa terrível pandemia.
Ademais, não esquecemos dos servidores desta Casa.
Adiantamos mais de R$ 20 milhões para o Fundo Previdenciário
do Iperon, garantindo assim, no futuro próximo, o pagamento
dos nossos servidores inativos, como foi muito bem colocado
pelo Presidente do Tribunal de Contas, Dr. Paulo Curi.
Asseguramos o pagamento do direito dos nossos servidores
ativos e inativos que estavam há alguns anos esperando para
receber. Fizemos justiça com os nossos servidores legislativos
e deixamos recursos também em caixa para a próxima Mesa
Diretora. E todos os restos a pagar, Presidente Alex, depois eu
vou lhe passar, todos ficaram com recurso em caixa e ainda
mais uma sobra para Vossa Excelência iniciar a sua gestão
com tranquilidade, coisa que nós não tivemos quando
assumimos a presidência há dois anos.
Quero aqui relembrar o momento ímpar da nossa gestão,
quando em 2019 se comemorou o 36º aniversário de
promulgação da 1ª Constituição de Rondônia. Foi um momento
de homenagear e reconhecer a grande contribuição de todos
aqueles que desempenharam mandatos nesta Casa Legislativa.
Momentos liderados também pelo Deputado Ismael Crispin,
junto conosco e os deputados, de fortes emoções. Dentro dessas
festividades foi inaugurado o Salão Permanente de Exposição,
impressão de exemplares de edição especial da Constituição
Estadual, concurso de redação, concurso para escolha da
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bandeira oficial, entrega de distintivos para ex-parlamentares
terem acesso ao plenário e inauguração da Galeria dos Ex-
Presidentes da Assembleia Legislativa e dos membros da 1ª
Legislatura.
Senhoras e senhores, em alguns momentos de efetiva
incompreensão e resistências pontuais, com a benção de Deus
e com o apoio do conjunto de todos os parlamentares, foi
implementada a Reforma Administrativa desta Casa Legislativa,
um marco divisor de águas. Muito trabalho, determinação, horas
intermináveis de planejamento, sondagens, consultas e ajustes,
mas era preciso dar uma resposta positiva à sociedade
rondoniense, cortando, inclusive, na própria carne, que foi o
que nós fizemos. Essa Reforma Administrativa foi extremamente
necessária, visando inclusive adequar o quadro funcional,
fazendo a paridade da área administrativa, com a posse dos
nossos novos servidores concursados, algo esperado por 30
anos na Assembleia Legislativa.
Nesse sentido, Deputado Alan Queiroz, com o apoio irrestrito
de todos os 24 parlamentares, procedeu-se com a diminuição
do quadro de servidores comissionados. Extinguimos 400 cargos
comissionados na área administrativa e, como fruto desse
esforço, conseguimos — isso é importante, esse dado — o
menor índice de folha de pagamento da história recente da
Assembleia. Nosso índice de folha, Deputado Alex Redano e
Deputado Jair Montes, é 1,56% da receita corrente líquida. O
limite é 1,96%. Você está assumindo uma Casa com a folha
enxuta e com o menor índice que esta Casa já teve, isso
proporcionando, com certeza, economia. Talvez seja o menor
índice entre todos, seja o da nossa Assembleia Legislativa. E
assumimos com mais de 1,80%: 1,84%, 1,85%, se não me
falha a memória.
Trilhamos caminhos árduos, desafios foram sendo superados,
e garantimos, assim, como já afirmei anteriormente, a
transparência total dos nossos atos e ações, com amplo acesso
não só dos órgãos fiscalizadores, mas também da população
em geral.
Informatizamos toda a Casa e implantamos o sistema E-TCDF
— totalmente sem custo, gratuitamente, em parceria com o
Tribunal de Contas de Brasília e o Tribunal de Contas de Rondônia
—, acabando com processos físicos. Com o novo sistema
eletrônico de tramitação de processos, efetivamos, desta forma,
nova economia, com a substancial eliminação de uso de papéis,
além, obviamente, de garantir eficiência e eficácia na parte
administrativa no relacionamento entre os diversos organismos
da estrutura deste Poder.
O processo de modernização contínuo foi sendo executado
dentro de um planejamento estratégico, sempre observando o
fator econômico, receitas e despesas do Estado.Foram
efetivados investimentos para a implantação de moderno
sistema de conectividade, rede, sistemas de áudio e vídeo,
segurança e serviços de infraestrutura de TI. A Escola do
Legislativo, um braço forte da Assembleia, foi apoiada e
fortalecida. Em 2019 realizamos 6.952 cursos em Porto Velho
e 4.914 cursos no interior. Já em 2020, devido à pandemia, 330
cursos em Porto Velho e 141 cursos no interior. Destaque para
o curso de Libras para agentes atuantes na área de Segurança
Pública. Além disso, também implantamos a Rádio e a TV
Assembleia, pelas quais já estão sendo transmitidas as Sessões

ao vivo, que não existiam nesta Casa, que já está no ar e são
transmitidas em Porto Velho, entre várias outras ações que eu
ficaria aqui muito mais tempo para relatar.
Na parte legislativa, pautamos e aprovamos mais de 98% das
matérias do Poder Executivo e de outros poderes, sem nenhum
— e vou voltar a frisar isso —, sem nenhum tipo de pressão
do Executivo, sem nenhum “toma lá, dá cá”; de forma
republicana esta Assembleia Legislativa fez isso. E sempre
pautando as matérias em tempo recorde. Neste quesito, quero
mais uma vez aqui reconhecer a postura do Governador Marcos
Rocha, que sempre tratou a Assembleia de forma republicana
e com respeito, sem pressão ou cobranças, seguindo a
Constituição Federal. Somos Poderes independentes, senhores
deputados, porém harmônicos!
Mesmo diante das restrições impostas pela pandemia, com a
necessidade de procedimentos de distanciamento, o
desempenho foi marcante nesses dois anos, como, por
exemplo, a constituição da Comissão Especial Temporária,
liderada pelo Deputado Cirone Deiró, para acompanhamento
das ações da Operação Honoris, no Município de Espigão
d’Oeste; como por exemplo também, a Comissão Parlamentar,
a CPI da Energisa, que ficou conhecidíssima no Estado, que
desenvolveu um trabalho brilhante, liderada pelo Deputado
Alex Redano e como Relator o Deputado Jair Montes, que
fortaleceu muito esta Casa.
A produção legislativa, senhoras e senhores parlamentares,
também foi importante. Avançou muito.Fizemos várias,
diversas audiências públicas, CPIs, votamos parte da Reforma
da Previdência — um marco importante para o Estado, pois
sabemos o déficit do Iperon —, deixamos praticamente prontos
projetos que eu considero da mais alta relevância, que é o
projeto da Resex Jaci Paraná e do Zoneamento
Socioeconômico, que seriam deliberados e votados na última
Sessão que nós convocamos no mês de janeiro, mas a pedido
de Vossa Excelência e do Deputado Jean Oliveira— que é ainda
o Presidente da Comissão de Meio Ambiente—, nós seguramos
para dar uma analisada melhor, mas devem ser votados agora,
eu acredito, na primeira ou segunda Sessão, esses dois
projetos, que são importantes e fundamentais para o
desenvolvimento de Rondônia.
Agora quero, senhores, me dirigir aos servidores desta Casa.
Aos nossos abnegados e honrados servidores públicos, sempre
apreensivos com as reformas e eventuais consequências. Esta
Assembleia Legislativa também foi sensível na apreciação da
Reforma da Previdência Estadual, garantindo o possível, diante
do quadro nacional e local da previdência. Mas fomos mais
longe. E com o apoio do conjunto de parlamentares, foi criado
um fato marcante na história desta Casa, o Fundo Especial do
Poder Legislativo de Complementação ao Plano Financeiro do
Iperon. Com repasse já efetivado na ordem de R$ 20 milhões
que já está na conta do Iperon. Um adiantamento ao Iperon
desses recursos para cobrir futuro déficit, como já foi relatado
aqui por outras autoridades.
Um grande trabalho de articulação e a demonstração,
inequívoca, de gestores comprometidos com o serviço público,
está salvando o Iperon. Assim, foi aprovada, no final do ano
passado, Emenda Constitucional que assegura que o excesso
de arrecadação dos Poderes Legislativo, Judiciário, além do
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Ministério Público, Tribunal de Contas, Defensoria Pública e
parte do excesso de arrecadação do Governo do Estado, são
destinados rigorosamente para o Fundo do Iperon.
Quero aqui ressaltar, parabenizar todos os Chefes de Poderes
e demais órgãos, por ter essa consciência e abrir mão do seu
excesso de Receita, contribuindo com o Iperon para não
estourar no Estado, se não na conta que todos nós vamos ter
que pagar.
Como afirmei anteriormente, e já estou indo aqui para o
encerramento, essa Mesa Diretora sente-se seguramente
consciente do dever cumprido. Aproveito o ensejo, para
agradecer com muito carinho o apoio que tivemos de todas as
autoridades constituídas deste Estado. Aos poderes e órgãos
de controle, meus agradecimentos, por sempre terem mantidos
um diálogo republicano e pensarmos sempre nos interesses
do Estado.
Agradeço o apoio de minha família e dos meus amigos. E, em
especial, a minha esposa e meus filhos, que entenderam as
horas e dias de entrega total a nossa missão e ficar ausente
de casa.
Não poderia deixar de agradecer imensamente ao gabinete da
presidência da Assembleia, ao meu gabinete parlamentar,
liderados pela minha chefe de gabinete, que além de atender
às lideranças de todo o Estado, contribuiu na administração
desta Casa. Obrigado pelo apoio, dedicação em tempo integral
e, por muitas vezes, ter que suportar minhas duras cobranças
por resultados. Sem vocês, com certeza, não teríamos chegado
até aqui.
Agradeço também imensamente a dedicação dos meus
secretários e diretores, da nossa Mesa Diretora, liderados pelo
Secretário-Geral, que teve a responsabilidade de ser o
ordenador de despesas desta Casa, atribuição da qual, pela
primeira vez também na história desta Casa, um presidente
não ordena despesa. Eu abri mão, aprovamos um projeto,
criando o cargo de Ordenador de Despesas, que é o Secretário-
Geral, justamente para dar mais transparência e não ter
influência política nas decisões administrativas.
O apoio de todos os assessores e demais servidores, que
sempre estiveram ao meu lado neste período. Vocês são os
responsáveis diretos pelo êxito de nossas realizações. Só tenho
que dizer muito obrigado pela lealdade e competência nesta
gestão. Vocês foram o segredo para chegarmos até o final
deste biênio, com os resultados que conseguimos.
Agradeço também a imprensa, por sempre divulgar as ações
do Legislativo de forma imparcial.
À nova diretoria desta Casa Legislativa, almejo pleno êxito nessa
missão. De coração, desejo que a nova Mesa Diretora, liderada
pelo Presidente Alex Redano, tenha sucesso e discernimento
para tomarem as decisões corretas. Estou muito feliz, neste
momento, por ter cumprido a minha missão, que nós ganhamos
juntos, Deputado Alex, muito feliz. Estarei à disposição de vocês,
continuarei sendo um deputado atuante, cargo para o qual fui
eleito. Continuarei fazendo o meu papel de legislar e fiscalizar,
e principalmente, de trabalhar pelos municípios. Gosto de andar
pelos quatro cantos do Estado, onde as pessoas moram e os
problemas existem.
Encerro esse discurso, não na forma de despedida, pois a nossa
missão continua e estarei disposto, junto com vocês, a somar
no que for necessário. Muito obrigado, senhores deputados!

O SR. JOSÉ CARLOS PAIM (Mestre de Cerimônias) – Senhoras
e senhores, pedimos a todos que mantenham o distanciamento
social no recinto e neste momento vamos dar continuidade à
Sessão Especial de Posse.

(O Senhor Ismael Crispin passa a presidência para o
Senhor Laerte Gomes às 11 horas e 53 minutos)

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – (inaudível)... dizer a
Vossa Excelência que foi feito a todos os prefeitos, vice-prefeitos
e vereadores, que eu comentei no meu discurso e todos.
Cerimonial, pegue a relação dos nossos vereadores que estão
nominados e que estão aqui. Vossa Excelência, obrigado. Eu
só nominei a Prefeita Carla, mas vou nominar os demais
vereadores. Foi um lapso do nosso Cerimonial.
Solicito ao Senhor Secretário, primeiro solicito ao nosso
Cerimonial para pegar os nomes dos vereadores que estão
presentes aqui na Casa. Agradecer ao Deputado Marcelo Cruz
por ter feito a deferência.
Solicito ao Senhor Secretário que proceda à leitura do Termo
da Posse dos Membros da Mesa Diretora.

O SR. ISMAEL CRISPIN (1º Secretário) – Procede à leitura do
Termo de Posse:

TERMO DE POSSE

“Termo de Posse de membros da Mesa Diretora do Segundo
Biênio da Décima Legislatura da Assembleia Legislativa do
Estado de Rondônia.
Ao primeiro dia do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte
e um, reuniram-se os Deputados Estaduais na Primeira Sessão
Especial da Décima Legislatura, no Plenário das Deliberações,
com sede na Av. Farquar nº 2562, Bairro Olaria, Porto Velho-
RO, sob a Presidência do Senhor Deputado Laerte Gomes, para
a posse dos Membros da Mesa Diretora do Segundo Biênio da
Décima Legislatura, em conformidade com o inciso II do artigo
28 da Constituição Estadual, combinado com o artigo 6º do
Regimento Interno. Após a leitura da Ata da Sessão que legitimou
a constituição da composição da Mesa Diretora ora empossada
para o mandato de 1º de fevereiro de 2021 a 31 de janeiro de
2023, o Senhor Presidente declara empossada a Mesa Diretora
do Segundo Biênio da Décima Legislatura, para os respectivos
cargos, composta pelos seguintes membros: Presidente -
Deputado Alex Redano; 1º Vice-Presidente - Deputado Jean
Oliveira; 2º Vice-Presidente - Deputado Marcelo Cruz; 1º
Secretário - Deputado Jair Montes; 2º Secretário - Deputado
Cirone Deiró; 3º Secretário - Deputado Alex Silva; 4º Secretário
- Deputado Jhony Paixão.
Em firmeza, lavrou-se o presente Termo que, lido e achado
conforme, segue assinado pelo Senhor Presidente, Secretário
da sessão e pelos membros da Mesa Diretora empossados
neste ato.
Plenário da Assembleia Legislativa, 01 de fevereiro de 2021.”.
Lido o Termo, Senhor Presidente.

O SR. LAERTE GOMES(Presidente) – Eu quero cumprimentar
aqui o Vereador Márcio Oliveira e cumprimentar — Márcio, de
máscara, a idade já chegou um pouco, não consegue enxergar
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direito —, Vereador Isaque também, da Câmara de Porto Velho.
Isaque mudou a aparência — o cabelo — e não deu para
reconhecer. São os vereadores que estão aqui, não é? Ah, o
Júnior. Júnior está lá no cantinho. Júnior Queiroz, nosso
Vereador, Dr. Júnior. Satisfação, Júnior. Uma satisfação tê-lo
aqui. E o Prefeito do Município de Candeias do Jamari, Valteir
Queiroz, que está aqui conosco, que é do Partido Patriotas.

Solicito aos senhores Deputados eleitos e presentes nesta
Sessão para que venham até à Mesa para assinar o Termo de
Posse. Como a gente está na questão do distanciamento social,
vai vir um por vez.
Solicito ao primeiro, que o Deputado Alex Redano, nosso novo
Presidente da Assembleia Legislativa, venha assinar o seu Termo
de Posse.

Solicito que a Prefeita do Município de Ariquemes—
esposa do Deputado Alex Redano—, venha aqui até a Mesa
também para receber uma homenagem da Assembleia
Legislativa.

Solicito que a servidora Ieda Sales venha até aqui para
fazer também uma homenagem ao Presidente Alex Redano.

Solicito ao Deputado Jean Oliveira para vir assinar o Termo
de Posse, 1º Vice-Presidente da Assembleia Legislativa. Já te
dei posse, Deputado Alex, já assinei o teu.

Convido o Deputado Marcelo Cruz, 2º Vice214-Presidente
da Assembleia, para assinar o seu Termo de Posse.
Solicito ao 1º Secretário, Deputado Jair Montes, para assinar o
seu Termo de Posse.
Solicito ao 2º Secretário da nova Mesa Diretora, Deputado Cirone
Deiró, para assinar o Termo de Posse.
O nosso 3º Secretário, Deputado Alex Silva, está virtualmente,
então se considere empossado e assim que vier à Casa assine
o Termo de Posse.
Convido o 4º Secretário, Deputado Jhony Paixão, para assinar
o Termo de Posse.
Bom, Mesa empossada. Deixaeu assinar o último que falta, do
Deputado Jhony, dar posse aqui. Mesa empossada.
Meus queridos, mais uma vez muito obrigado pela amizade,
pela parceria, pelo companheirismo. Me perdoem, mais uma
vez, se de uma forma ou de outra desagradei alguém, mas
tudo o que fizemos na nossa Mesa, foi buscando o bem da
Assembleia. Acertamos muito e erramos também em algumas
decisões, com certeza. Isso faz parte de uma gestão, mas foi
sempre procurando o melhor. Aos nossos servidores, obrigado.
Obrigado a todos vocês, desde o Cerimonial, as nossas
taquígrafas, pessoal do TI, assessoria Legislativa, Dr. Helder
nosso sempre companheiro, companheiro nosso aqui, a
imprensa, todos os servidores, muito obrigado de coração. Estou
muito feliz de a gente ter terminado o nosso mandato, Deputado
Crispin, de cabeça erguida, trabalhando bem, em parceria junto
com todos vocês e agora dando continuidade com o nosso
Presidente Alex Redano, o qual eu convido agora para assumir
esta Sessão e conduzir os trabalhos, o novo Presidente da
Assembleia, Deputado Alex Redano.

(O Senhor Laerte Gomes passa a presidência ao Senhor
Alex Redano às 12 horas e 07minutos)

O SR. ALEX REDANO ( Presidente) – Declaro, neste
momento, reaberta a Sessão. E convido o Deputado Jean
Oliveira, 1º Vice-Presidente, para fazer parte da Mesa. Convido
também o 1º Secretário, Deputado Jair Montes.
Neste momento, abrirei a fala a todos os membros da Mesa
Diretora e gostaria também, após isso, de abrir a fala para
todos os demais deputados poderem fazer as suas
manifestações.
Convido para uso da palavra o 4º Secretário desta Casa de
Leis, o Deputado Estadual Jhony Paixão, nosso companheiro
do Partido Republicano.
Com a palavra o Deputado Jhony Paixão, empossado 4º
Secretário neste ato.

O SR. JHONY PAIXÃO - Bom dia a todos. Cumprimento em
nome do Presidente, hoje, Deputado Laerte Gomes, em nome
dele cumprimento todos parlamentares que aqui se fazem
presentes e os que estão nos vendo neste momento. Em nome
da Prefeita de Ariquemes, Carla Redano, cumprimento todas
as mulheres que também estão, neste momento, participando
aqui na plenária e nos vendo nos meios de comunicação.
Presidente, serei bem breve, mas eu deixaria uma reflexão
para todos os parlamentares que aqui estão e as pessoas que
estão nos vendo. Romanos 13 diz que toda autoridade é
constituída por Ele. Olha que interessante. As pessoas que
estão nos vendo vão entender o que é esse ato solene que é a
Mesa Diretora. Em Eclesiastes 3 também diz que há um tempo
para tudo. Na terra existe um tempo para tudo. E a Mesa
Diretora, ela é uma eleição de uma eleição. Os 24 deputados
estaduais são autoridades constituídas pelo nosso Deus Todo
Poderoso, e dos 24 houve uma eleição. E nos alegra muito
estar fazendo parte, meu Presidente, desse time da Mesa
Diretora, ao que cada um dos senhores deputados elegeu e
escolheu para que nós pudéssemos estar representando esta
Casa. E ainda mais, Presidente. Neste momento de pandemia,
assim escolheu o nosso Deus Todo Poderoso, e neste momento
acredita que, fazendo parte da Mesa Diretora, estando à frente
junto com os senhores, nós vamos ser e fazer a diferença que
a sociedade tanto necessita e almeja, Deputado Ezequiel Neiva,
nós como cristãos, leitor e seguidor do maior manual que existe,
que é a bíblia.
Então, os senhores conseguem mensurar tamanha satisfação
de estar aqui hoje compondo esta Mesa Diretora, que vai fazer
com que a diferença realmente seja alcançada e chegue lá na
casa de quem mais precisa. Muito obrigado a todos os
deputados que acreditaram e votaram. É uma enorme
satisfação estar aqui ombreando lado a lado essa missão. E
tenham certeza absoluta disso, senhores, que nos veem neste
momento de todos os rincões do Estado de Rondônia, nós
seremos, sim, a diferença que os senhores almejam.
Parabenizar a Mesa anterior, que fez um excelente trabalho.
Como disse, foi escolhida por nosso Deus Todo Poderoso.
Pessoas essas que fizeram diferença na pandemia, dando sua
parcela de contribuição na Assembleia Legislativa para a
população. E assim nós continuaremos esse grande trabalho
juntos, com o nosso Presidente, que também faz parte, também
é do nosso partido, Deputado Alex Redano. Muito Obrigado,
Presidente. Que Deus Todo Poderoso abençoe cada um de
nós, que possamos ser o sal da terra e luz em meio à escuridão
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para todas as pessoas que realmente necessitam. Meu muito
obrigado, Presidente.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Obrigado, Deputado Johnny.
Parabéns pelo discurso. Gostaria de mais uma vez agradecer
a todas as nossas autoridades que continuam conosco
assistindo. Logo mais em meu discurso poderei falar melhor
dessas parcerias. Parabéns, Deputado. Agradecer a presença
do nosso Governador Marcos Rocha; o Excelentíssimo Senhor
Dr. Rinaldo Forti, Juiz Secretário-Geral da Presidência,
representando, neste ato, o Presidente; nosso Vereador,
parceiro Maurício Carvalho — desculpa —, Vice-Prefeito, agora,
no Município de Porto Velho, representando, neste ato, todos
os demais prefeitos; Excelentíssimo Senhor Conselheiro
Presidente Dr. Paulo Curi Neto; Excelentíssimo Senhor Dr. Aluildo
de Oliveira Leite, Procurador-Geral do Ministério Público
Estadual, muito obrigado, muito honrado com a sua presença.
Excelentíssimo Dr. Hans Lucas, Defensor PúblicoGeral, grande
parceiro da Assembleia Legislativa. A Ordem do Advogados,
grande parceiro também, o Dr. Elton de Assis. E também, Euma
Tourinho, Juíza Presidente da Ameron.
Convido neste momento, de forma virtual, está nos
acompanhando aqui, meu companheiro também de Partido
Republicano, Deputado Alex Silva, empossado, neste momento,
3º Secretário. A tribuna está livre.

O SR. ALEX SILVA (Por videoconferência) – Boa tarde a todos.
Desculpe a ausência presencial na tribuna. Quero cumprimentar,
aproveitar cumprimentar o nosso Governador do Estado Coronel
Marcos Rocha. Deus te abençoe e te ilumine nessa luta que
nós passamos neste momento. Vice-Prefeito Maurício Carvalho;
Dr. Paulo Curi, do Tribunal de Contas. Serei breve aqui. Dr.
Hans, Defensor Público. Cumprimento o Dr. Elton, representando
a OAB; Dr. Aluildo, do Ministério Público; Dr. Rinaldo, do Tribunal
de Justiça.
Quero aqui também parabenizar a Mesa Diretora anterior, em
nome do Presidente Laerte Gomes, que, com certeza,
Presidente, o senhor, junto com os demais deputados que
fizeram parte dessa Mesa, do biênio 2019-2020, certamente,
fez história na administração desta Casa. Parabenizo Vossa
Excelência por isso, tanto o senhor como todos os que fizeram
parte da Mesa e os demais deputados. Estendo também meus
cumprimentos a toda Mesa Diretora que tomou posse ainda a
pouco, em nome do meu amigo, companheiro do Partido
Republicano Deputado Alex Redano; nosso Vice-Presidente,
Deputado Jean Oliveira; Deputado Marcelo Cruz, 2º Vice-
Presidente; Deputado Jair Montes; Deputado Cirone; Deputado
Jhony Paixão. Que Deus possa, realmente, iluminar e nos dar
muita sabedoria.
Como o Deputado Jhony ainda falou e citou, inclusive, a palavra
do nosso Deus, eu não posso deixar aqui, jamais, de glorificar
e exaltar o nome do Senhor. A Ele, meus amigos, e somente a
Ele, todo o louvor e toda a adoração. Eu me sinto honrado de
fazer parte desta Mesa. Sabemos que será um momento difícil
em meio a esta pandemia. Me sensibilizo, inclusive, com todas
as famílias que perderam um ente querido. Me sensibilizo com
todos os rondonienses que têm enfrentado esta pandemia, mas
que, eu tenho a absoluta certeza, que com fé e com muita
sabedoria e com a união de todos os Poderes, eu tenho certeza

que nós iremos sair dessa e Deus, eu profetizo, inclusive, pela
autoridade que nós temos, eu profetizo que Rondônia será um
Estado muito abençoado. Profetizo que esta pandemia logo se
acabará.
Sendo assim, eu me sito grato por participar desta Mesa,
Deputado, nosso Presidente Alex Redano. Quero cumprimentar
a todos os vereadores presentes; a Prefeita Carla — esposa
do nosso Presidente —; e também quero, mais uma vez
ressaltar o meu agradecimento a Deus, meu primeiro mandato
como deputado estadual. No primeiro biênio tive a honra de
presidir a Comissão de Defesa da Criança, da Mulher, do Idoso
e do Adolescente com a ajuda dos nobres pares que
participaram também dessa Comissão. E agora, neste segundo
biênio faço parte da mesa Diretora.
Sendo assim, muito obrigado pela oportunidade, pela fala.
Agradeço também a minha família que em todos os momentos
esteve comigo. Eu também faço um pouco de uso das palavras
do Deputado Crispin, do desabafo, que realmente não foi fácil
passar pelo que nós passamos ao longo do primeiro biênio.
Experiência nova para mim e, também, acredito que para os
nobres companheiros que estavam no primeiro mandato e até,
também, para os que já estavamem mandatos anteriores.
Parabenizar o meu amigo Deputado Alan Queiroz. Seja bem-
vindo à Casa, que Deus lhe dê também sabedoria. Meus
amigos, que Deus nos abençoe, que Deus abençoe a todos os
Poderes, Deus abençoe o nosso Estado de Rondônia; que
essaMesa Diretora possa ser, sabiamente, fazer um bom
mandato. Eu tenho certeza que faremos e com a graça de
Deus, com a proteção de Deus, que Ele possa nos abençoar e
nos usar para abençoar a todo o Estado de Rondônia.
Sendo assim, parabéns Deputado Alex Redano e parabéns aos
demais deputados que fazem parte da Mesa, e também aos
demais deputados que formam, assim, os 24 deputados da
Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia. Que Deus
abençoe a todos e obrigado.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Obrigado. Parabéns pelas
palavras, querido Deputado Alex Silva.
Convido, neste momento, o nosso Deputado Estadual Cirone
Deiró, empossado, neste momento, como 2º Secretário dessa
Casa Legislativa. Parabéns meu grande amigo, Deputado
Cirone. Agradecer mais uma vez também a presença do nosso
amigo, Pastor Emerson Campanholo, Presidente da Igreja
Adventista. Estamos muito honrados com a sua presença.

O SR. CIRONE DEIRÓ – Boa tarde a todos. Quero aqui,
Presidente, pedir permissão para tirar esta máscara. Estamos
aqui bem distantes de todos. Eu quero primeiramente agradecer
a Deus pela oportunidade de estar aqui na Assembleia
Legislativa do Estado de Rondônia, representando o povo de
Rondônia. Agradecer aqui a toda minha família. Nossa família
que chegou no Estado de Rondônia no ano de 1976, eu ainda
menino, com 05 anos de idade, na promessa do Governo
Federal para desbravar o Eldorado brasileiro, onde deveríamos
“integrar para não entregar”. E como outros rondonienses, que
hoje o nosso Estado tem a vocação agrícola, que levantam
pela manhã, vão para a roça, para a agricultura familiar, homens
de mão calejada que fazem a diferença neste Estado. Então, a
nossa família pioneira, agradecer a família simples, família



09 DE FEVEREIRO DE 2021Nº 023

VIDE ORIGINAL: http://transparencia.al.ro.leg.br/Diario/                                                                                                                        Página 216

D O - e - A L E / R O    10ª LEGISLATURA  ANO X

humilde, mas que estou tendo a oportunidade de estar neste
Parlamento representando esse povo de Rondônia.
Quero aqui cumprimentar o nosso Governador do Estado,
Coronel Marcos Rocha. Agradecer pelo empenho em
desenvolver o nosso Estado, pelo trabalho prestado à população
do Estado de Rondônia. Várias demandas que estavam
represadas, ao longo do tempo, no governo para melhoria,
para o desenvolvimento do Estado, nosso Governador,
juntamente com a Casa Civil, Júnior Gonçalves, teve coragem
de fazer e mandar para esta Casa para ser votada, como a
retirada da vacina, agora o Zoneamento do Estado, que está
aqui nesta Casa para ser votado este ano ainda. São demandas
que vão dar um grande avanço para o Estado de Rondônia.

Cumprimentar aqui, representando o Tribunal de Justiça
do Estado de Rondônia, Dr. Rinaldo, que sempre vem aqui a
esta Casa trazendo as demandas do Tribunal, as demandas do
Estado de Rondônia, discutindo, fica aqui o nosso cumprimento.
Dr. Aluildo, representando o Ministério Público, fica o nosso
cumprimento ao senhor e a todos os integrantes do Ministério
Público do Estado de Rondônia. Dr. Paulo Curi, do Tribunal de
Contas, em seu nome queremos estender também a todos os
servidores do Tribunal de Contas do Estado. Dr. Hans, da
Defensoria Pública, o qual estendemos também a todos os
servidores da Defensoria do Estado. Presidente da OAB, Dr.
Elton. Em seu nome, Dr. Elton, cumprimentar todos os advogados
do Estado de Rondônia. Em nome do nosso Vice-Prefeito,
Maurício Carvalho; da nossa Prefeita presente aqui, Carla
Redano; Prefeito Valdeir, de Candeias, cumprimentar todos os
Prefeitos aqui do Estado de Rondônia. Em nome do Vereador
Zivan, de Cacoal, cumprimentar todos os vereadores do Estado
de Rondônia. E, de uma maneira especial, cumprimentar a
imprensa, que no momento de pandemia, onde há o
distanciamento, onde as pessoas não podem presenciar um
ato desta magnitude, a imprensa faz esse papel. Então, o nosso
agradecimento a todos os profissionais da imprensa.
Quero, antes de falar desta nova Mesa Diretora, eu tenho que
fazer um agradecimento especial à Mesa Diretora anterior. Sob
a batuta do nosso Presidente, Deputado Laerte Gomes; nosso
Secretário, Ismael Crispin, e demais membros — não vou
nominar para não estender. Agradecer, Deputado Laerte Gomes,
o aprendizado que tivemos nesta Casa sob a sua liderança.
Uma economia de mais de R$ 80 milhões, onde as despesas
aumentaram muito num prédio grandioso, com grandes
estruturas de despesa. Assim mesmo, nós tivemos toda essa
economia. Sob a sua batuta, nós votamos matérias importantes
para o Estado de Rondônia, entre elas eu vou citar o
desenvolvimento do Estado, a parceria que nós tivemos com o
governo. Esta Casa, em nenhum momento se furtou em votar
matéria de remanejamento ou qualquer outra matéria por
pressão de A, de B ou de C. Sempre pensando no povo de
Rondônia. Isso, graças à sua liderança, ao seu companheirismo
aqui com os demais 23 deputados. Nós tivemos a
responsabilidade, juntamente com os Poderes  — e aí aqui
nós queremos dar esse mérito ao Senhor, como Presidente —
, do repasse do excesso de arrecadação para o Iperon. Nós
estamos tendo responsabilidade com profissionais, com os
servidores inativos, para que no futuro, quando essas pessoas
precisarem da sua aposentadoria, precisarem comprar o seu
remédio, precisarem ir a um hospital, ter a dignidade de receber

a sua aposentadoria. Não acontecendo como grandes Estados
da Nação, que hoje passam por dificuldades. Isso é ter
responsabilidade com o povo de Rondônia. Então, Presidente,
muito obrigado pela sua liderança, pela sua parceria, pelo seu
companheirismo.
Da mesma forma, quero aqui agora cumprimentar o meu
amigo, o qual eu tive o primeiro contato nesta Casa, quando
fui eleito, Deputado Alex Redano, pela sua simplicidade, pela
sua humildade. Eu agora compondo, junto com meus amigos,
esta Mesa Diretora, que nós possamos realmente fazer a
diferença aqui no Estado de Rondônia. Possamos dar
continuidade nesse trabalho. Possamos ser o Poder que,
segunda a nossa Constituição, é o Legislativo, o Executivo e o
Judiciário. O poder emana do povo e nós somos eleitos pelo
povo das diversas categorias para representá-los. E assim, eu
tenho certeza que esta Mesa fará o seu papel aqui,
representando os demais deputados, fazendo ações,
respeitando a Constituição do País, do nosso Estado, mas acima
de tudo, pensando no povo de Rondônia.
Então, a minha gratidão a cada um de vocês que deram voto
a esta composição para o segundo biênio, a qual eu faço parte.
E juntos, nós vamos fazer o nosso trabalho para que possamos
cada vez mais respeitar o povo de Rondônia, para o povo de
Rondônia ter os seus direitos aqui representados por cada um
de nós, defendidos por cada um de nós.
No mais, fica aqui a nossa gratidão, o nosso agradecimento.
Desejar boas-vindas ao Deputado Alan Queiroz que compôs
este Parlamento a partir de 2021, já vem somando forças
conosco aqui para que possamos juntos defender o povo de
Rondônia. Temos que ter coragem. Eu já defendi nesta Tribuna,
nesta Casa, quando o nosso Secretário de Saúde queria
desmontar as estruturas governamentais e as mídias
mostravam a segunda onda da Covid pelo mundo. Usei a tribuna
desta Casa por duas vezes dizendo “não vamos desmontar
porque nós vamos precisar atender o povo de Rondônia”. E,
graças a isso, estamos aí atendendo, mesmo com dificuldades,
mas estamos atendendo o povo de Rondônia e fazendo o
melhor nesta pandemia. Obrigado a todos, que Deus abençoe.
Uma ótima gestão, Presidente. Que Deus abençoe e te ilumine
e te dê sensibilidade e discernimento para defender aquilo
que é melhor para o nosso povo, o povo de Rondônia. Muito
obrigado.
O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Parabéns pelas palavras,
grande Deputado Cirone Deiró.
Convido neste momento, para uso da palavra, nosso 1º
Secretário desta Casa de Leis, Deputado Jair Montes.

O SR. JAIR MONTES – Senhor Presidente, senhoras e senhores,
eu peço também licença para retirar esta máscara para que a
gente possa ter melhor uso da palavra e o entendimento.
Eu quero aqui, em nome do deputado e amigo pessoal e irmão,
Deputado Alex Redano, agradecer a cada deputado que compõe
esta Mesa: Deputado Jean Oliveira; Excelentíssimo Governador,
irmão, Marcos Rocha; Excelentíssimo Senhor Rinaldo Forti;
Excelentíssimo Senhor Maurício Carvalho, amigo pessoal que
também nós temos desde a Câmara de Vereadores e agora
no Parlamento Estadual e ele como Vice-Prefeito de Porto Velho,
atuando muito bem no primeiro mês de mandato. Em nome
do Maurício eu cumprimento todos os prefeitos do Estado de
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Rondônia, também o Prefeito Hildon Chaves; Excelentíssimo
Senhor Conselheiro Dr. Paulo Curi Neto; Excelentíssimo Dr.
Aluildo de Oliveira Leite, Procurador-Geral do Ministério Público;
Senhor Hans Lucas, da Defensoria Pública, que foi uma grande
aliada nossa Deputado Alex na condução da CPI, com o Dr.
Sérgio. Dr. Elton, da OAB, amigo nosso também, Presidente da
OAB.
Aqui vai a minha gratidão e o meu amor eterno a minha esposa
Leilane Montes, muito obrigado por tudo o que você tem feito
na minha vida; a minha filha, Larissa Montes; Jairzinho Montes
e Pietro Montes. Sabem da grande importância porque eu estou
aqui. À minha família pela união e pelo apoio que tem me
dado. Ao Deputado Marcelo Cruz que além de amigo é irmão,
obrigado por tudo; aos advogados: Dr. Leo Fachin, Dr. Alan
Montes, Dr. Sérgio, Dr. Nelson Canedo, muito obrigado e em
especial um amigo e irmão, Dr. Breno Mendes. Minha gratidão
eterna por você.
Ao meu fiel escudeiro: Pica-Pau, Isaias. Muito obrigado, Isaias,
por tudo. Herbert Lins, companheiro de luta. Em seu nome,
Herbert, eu quero aqui agradecer a todos os nossos
colaboradores, das pessoas que trabalham conosco em nosso
mandato de deputado estadual, obrigado por tudo. Aos amigos
e amigas deputados estaduais, obrigado pelo carinho pelo qual
me tratam, pelo apoio que eu tenho nesta Casa.
Um agradecimento especial ao Governador Marcos Rocha que
acreditou e acredita em mim. Em momentos tão difíceis da
vida pude aqui ser vice-líder e em muitos momentos ser líder
dele nesta Casa. Muito obrigado, Governador, você é um irmão
que eu tenho na vida pública; como o Dr.  Mauro, um pai e um
irmão também que eu tenho. E deixo aqui a gratidão eterna às
pessoas que confiam em mim e que acreditam em mim. Ao
meu amigo pessoal e Chefe da Casa Civil Júnior Gonçalves.
Obrigado por tudo, Júnior. E ao povo de Rondônia. Obrigado,
muito obrigado de coração. Ao meu Pastor Emerson. Esta Casa,
Pastor, tem dois adventistas hoje: na Presidência Deputado
Alex Redano e na 1ª Secretaria, Deputado Jair Montes. E que
Deus nos dê sabedoria para que nós possamos exaltar o nome
de Deus e não possamos envergonhar o nome da igreja.
Presidente, ex-Presidente, amigo pessoal, também, Laerte
Gomes, obrigado por tudo, das nossas brigas, mas brigas
parlamentares, briga de mandato, mas com todo respeito e
carinho que sempre nos tratamos. Muito obrigado por tudo.
Parabéns ao senhor e ao nobre Deputado Ismael Crispin pela
condução desta Casa. Falei com o Deputado Ismael Crispin
que preciso muito da sua ajuda, porque o trabalho do 1º
Secretário é um trabalho, também, bem árduo. Nós estamos
aqui 1º Secretário, como Deputado Alex está presente essa
Casa, mas nós estamos todos deputados. A Casa é dos
deputados. A Casa não tem dono.
E aqui eu deixo um recado especial ao Governador do Estado.
Eu creio que ele ainda está ouvindo. Se não estiver ouvindo,
alguém está assistindo e vai levar esse recado ao Governador.
Parabéns, Governador, pelo trabalho que o senhor vem
desenvolvendo em prol da pandemia no Estado de Rondônia,
em prol do servidor. Mas nós precisamos avançar mais; nós
precisamos valorizar o nosso servidor público; nós precisamos
valorizar o nosso servidor da Casa. Aquela valorização que o
Deputado Laerte Gomes deu, mas precisamos fazer muito mais
ainda pelo servidor. Nós aprendemos nesrm:ta pandemia que

o servidor público é algo importante. Muitas pessoas acham
que não é, mas é algo importante. Ele é o pilar de uma estrutura
governamental, o pilar de uma estrutura, de uma instituição.
Sem o servidor público nós não somos nada, não tocamos nada,
e precisamos dar esse carinho e atenção. E aprendemos isso,
Deputado Alan Queiroz, que foi amigo, nosso amigo, também,
está aqui hoje como deputado, vereador conosco na Câmara
Municipal de Porto Velho. E aprendemos que o servidor público
— que nós temos um carinho grande ao professor. Claro que o
professor é o nosso primeiro, é o nosso primeiro contato,
Deputado Crispin. O professor é tudo de bom. Se não é o
professor, não existe nenhum tipo de profissão. Tudo começa
pelo professor. Mas a pandemia nos ensinou também que a
Saúde, que a Segurança Pública, que o policial penal, que todo
servidor público é importante. Então, Governador, é importante
valorizar toda a classe, fazer os seus PCCRs(Plano de Cargos,
Carreiras e Remuneração). E o servidor tem orgulho de ser
servidor do Estado de Rondônia. E com isso eu vou lutar, como
1º Secretário nesta Casa, tanto na valorização do servidor desta
Casa, como a valorização de todos servidores do Estado de
Rondônia. Assim como tenho lutado, vou continuar lutando muito
mais ainda.
E fica aqui, Governador, mais um apelo que eu faço a Vossa
Excelência. Nós estamos, hoje, completando dois anos de
mandato, tanto nós, deputados; quanto o senhor, Governador.
Mas é o momento de termos mais diálogo entre deputados e
governador. É um momento de nos encontrarmos mais, é um
momento de dividirmos responsabilidades, porque quando a
peia come, come no lombo de todo mundo, come no meu
lombo, come no lombo de cada um dos 23 deputados, como
também come no seu lombo. É o momento que o Governador
do Estado, juntamente com os deputados, comece a dividir as
responsabilidades. A responsabilidade não é só para votar. A
responsabilidade também é para governar e ajudar a governar.
Então, eu faço esse apelo para o senhor, esses últimos dois
anos, para que nós possamos ter mais diálogo, Governo do
Estado e deputados estaduais e todas as instituições. Deputado
estadual tem que parar de ter medo. Eu falava, quando eu
cheguei a esta Casa, Deputado Alex Redano, vereador — e
estão aqui vários vereadores que estão hoje nos
acompanhando, está aqui a prefeita, está aqui prefeito —, o
primeiro a levar cascudo é o vereador. O primeiro a levar
bofetada, tapa no pé do ouvido é o vereador, porque o coitado
não tem imunidade coisa nenhuma. Quando quer se achar o
culpado, pega o vereador, é ele, o primeiro cascudo. E eu falava,
apanhei muito quando era vereador. E Deus sabe o motivo
porque eu estou aqui. Eu não estou aqui porque eu quero estar
aqui. Eu estou aqui porque um dia meu pai e minha mãe me
abençoaram para eu estar aqui. Eu estou aqui porque minha
família um dia confiou em mim. Eu estou aqui porque um dia o
povo de Rondônia falou “ele tem que estar aí”. Porque Deus
quis que eu estivesse aqui. Eu não estou aqui por acaso. Eu
não estou aqui por um acaso. E Deus sabe porque eu estou
aqui.
E muitas das vezes eu fico vendo muitos dos nossos pares,
deputados, tendo medo. Nós não podemos ter medo do
Ministério Público. Nós temos que ter medo quando nós fazemos
coisa errada. E quando se faz coisa errada tem que pagar pelo
seu erro. É mais do que justo. Nós somos uma instituição tão
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forte quanto qualquer instituição deste Estado. Instituição não
é prédio. Instituição são pessoas. Instituição são mulheres, são
homens, que têm filhos, que têm família, que merecem também
o respeito. Toda e qualquer votação passa por esta Casa. Toda,
de qualquer instituição. Então nós temos que, acima de tudo,
nos respeitar. E quando tiver que acontecer algo com qualquer
deputado desta Casa, que pelo menos o Presidente seja
comunicado. Chega! Chega! Nós não aguentamos mais.
O político é visto como ladrão e corrupto. O cidadão mal entra
na política e já é considerado ladrão e corrupto. Eu cheguei
aqui nesta Casa desacreditado. E hoje todo mundo conhece a
minha atitude dentro desta Casa. Se eu errar, que eu pague
pelo meu erro, que não tenham pena da tinta da caneta no
meu lombo. Não tenho pena. Mas o que eu nunca mais vou
aceitar é ser tratado como eu era tratado como vereador. A
todo momento dá um cascudo nele, a todo momento dá um
tapa no ouvido dele. Parou! Chega! Chega!
Que Deus nos abençoe nessa missão. Que Deus nos abençoe
nesses próximos dois anos na Mesa Diretora. Que o Estado de
Rondônia passe por esta pandemia. Que nós possamos ter
prosperidade, harmonia entre os Poderes, como tem havido e
muitas vezes não tem, mas que tenha daqui para frente essa
harmonia. No mais, muito obrigado a todos.
Eu estou muito feliz, Deputado Laerte. Eu sou um homem
realizado. Passei por tudo na vida e hoje sou um homem
realizado. Que Deus nos abençoe e um forte abraço a todos.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Parabéns pelas palavras,
nobre Deputado Jair Montes, nosso 1º Secretário desta Casa
de Leis.
Convido para o uso da fala o nosso 2º Vice-Presidente Deputado
Marcelo Cruz.

O SR. MARCELO CRUZ – Bom dia ou boa tarde. Bom dia, não é?
Quero cumprimentar a todos os deputados aqui presentes em
nome do nosso eterno Presidente Deputado Laerte Gomes.
Cumprimentar, aqui, em nome da Prefeita Carla, do nosso
Partido Patriota, vereadores, todos os prefeitos; cumprimentar
todas as autoridades que estão ainda nos ouvindo. E
cumprimentar também o nosso Presidente Deputado Redano.
Esse Deputado que a cada dia a gente vai tendo mais respeito,
a cada dia a gente vai admirando ainda mais. Cumprimentar
também o Deputado Jair Montes, amigo que veio da Câmara
junto e agora a gente está aqui com o Deputado Alan Queiroz
também. O Deputado Alan foi o nosso líder lá na Câmara de
Vereadores e eu aprendi muito com o ele. Seja bem-vindo,
Deputado Alan.
E eu não poderia deixar de agradecer ao meu Deus por esta
oportunidade que eu estou tendo de ser o 2º Vice-Presidente.
Sinceramente, eu não imaginava que eu pudesse chegar tão
longe. Eu não tenho dúvida, Deputado Redano, que foi o próprio
Deus que está me dando esta oportunidade. Agradeço a todos
os deputados que votaram em mim, acreditaram. E eu tenho
certeza que a gente vai fazer uma gestão de excelência. Eu
não tenho dúvida disso. Então, eu quero agradecer, mais uma
vez, ao meu Deus, porque eu sou um milagre de estar aqui. E
eu quero dedicar este momento a duas pessoas pelas quais eu
tenho a maior admiração na minha vida, que são os meus pais:
Evanildo, que ele é um pastor de igreja, e também a minha

mãe, Marineuza. E eu tenho certeza que esse sonho realizado,
este momento que está sendo realizado na minha vida, onde
o Estado de Rondônia, todos estão atentos neste momento,
eu tenho certeza de que eles estão se sentido agraciados,
assim como eu. Então, muito obrigado ao meu pai e eu quero
registrar, mais uma vez, o nome do meu pai Evanildo e minha
mãe Marineuza.
Eu quero cumprimentar, aqui, o nosso Governador Marcos
Rocha. Agradecer também pela confiança. Cumprimentar
também o Júnior que é um amigo que a gente tem travado
muitos diálogos. Cumprimentar também, eu estava na casa
dela ontem, “quero que você fale também o meu nome”, é a
minha irmã Mirlene, que é minha fiel escudeira.
Mas, Deputado Estadual Redano, nosso Presidente, eu não
vou me alongar muito porque eu sei que tem muitos deputados
querendo falar e a gente está com muita fome também. Já
tem deputados que estão falando, aqui no grupo, que estão
com fome. Mas eu gostaria de fazer um pedido todo especial
ao nosso Presidente.
Eu tenho uma dificuldade um pouco maior que outros
deputados, e a gente tem uma assessoria jurídica, e tem
projeto que chega aqui nesta Casa com urgência para a gente
votar. Tem muitas vezes que a gente pega um calhamaço de
100, 200 folhas e a gente fica com dificuldade, realmente,
para entender todo o projeto. Então, eu faço um pedido ao
nosso Presidente, que o projeto, quando chegar nesta Casa,
que ele seja esmiuçado, que nós possamos, realmente,
entender aquilo que está no papel. Muitas vezes são muitas
folhas para a gente ler. E pedir também ao nosso Chefe da
Casa Civil, o senhor Júnior Gonçalves, e o próprio Governador,
que, quando tiver alguma matéria, mande com antecedência
para que a gente não possa ficar numa “muvuca” aqui, se
vota ou se não vota, porque é ruim até para o deputado. Muitas
vezes a gente não quer votar também para não se sentir mal.
E fica aqui, o meu pedido e fica registrado nos Anais desta
Casa.
O Deputado Jair Montes falou da questão do diálogo, Deputado
Alan. Realmente, a gente precisa ter um diálogo ainda maior
entre o Executivo e o Legislativo. Porque, muitas vezes, quando
vem a dificuldade, não vai só, o reflexo, se o governo for bom,
dá um reflexo aqui nesta Casa. Se ele for ruim, se ele for
bom, a gente tem um reflexo também. Então, fica aqui apenas
esse pedido, Deputado Alex Redano.
E eu quero que fique aqui a minha ombridade, o meu apoio, o
meu trabalho, a minha amizade a todos os deputados estaduais
e a todos os nossos amigos. Não poderia também deixar de
registrar toda a minha equipe, todas as pessoas do gabinete
que têm me ajudado, que eu estou aqui por causa dessas
pessoas que estão na minha retaguarda.
Cumprimentar também meu vereador que está aqui, do
Patriotas, Isaque Machado, que está ali. Isaque, seja bem-
vindo. Meu muito obrigado e que Deus abençoe a gente e a
gente possa fazer ainda mais um mandato de excelência.
Grande abraço.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Parabéns pelas palavras,
nobre Deputado Marcelo Cruz, nosso 2º Vice-Presidente da
Casa de Leis. Quero também agradecer a presença aqui do
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nosso colaborador técnico da CPI da Energisa, que muito
contribuiu, que é o Dr. Gabriel Tomasete. Muito obrigado.
Convido neste momento, para uso da palavra, o nosso 1º Vice-
Presidente, Deputado Jean Oliveira.

O SR. JEAN OLIVEIRA – Senhores Deputados; Senhor
Presidente, Alex Redano, que acaba de ser empossado; Senhor
1º Secretário, Deputado Jair Montes. Quero cumprimentar aqui
também, que está nos acompanhando de forma remota, nosso
Excelentíssimo Governador, Coronel Marcos Rocha, autoridade
mais importante deste Estado, Chefe de Estado. Cumprimentar
também, representando o Presidente do Tribunal de Justiça,
Dr. Rinaldo Forti, a quem eu quero aqui levar as minhas
condolências a todo o Poder Judiciário pela nossa perda (uma
perda muito grande para o Estado de Rondônia), que foi o
falecimento do Dr. Walter Waltenberg, a quem eu tive a
oportunidade de conhecer muito e até agora não conseguimos
superar a perda desse amigo, que era membro do Poder
Judiciário — já era aposentado —, mas ficam aqui as nossas
condolências a todo o Poder Judiciário.
Cumprimentar o Excelentíssimo Senhor Vice-Prefeito, Maurício
Carvalho, amigo pessoal. Leve, Maurício, as nossas saudações
ao Prefeito Hildon Chaves, a quem eu também tenho
amizade.Excelentíssimo Senhor Conselheiro Paulo Curi Neto,
cumprimentá-lo e estendo os meus cumprimentos ao
Conselheiro Paulo Curi, Presidente do Tribunal de Contas, a
todos os demais conselheiros. Excelentíssimo Senhor Dr. Aluildo
de Oliveira, Procurador-Geral do Ministério Público. Leve o nosso
abraço a todos os membros do Ministério Público. Também ao
Excelentíssimo Senhor Hans Lucas, Defensor Público Geral, a
quem quero que estenda os cumprimentos a todos os
defensores públicos do Estado. Excelentíssimo Senhor Dr. Elton
de Assis, Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, meu
abraço a ele e a todos os advogados do Estado de Rondônia.
Quero cumprimentar a imprensa que noticia esse evento, um
evento importantíssimo para o Estado de Rondônia, que, por
conta da pandemia, nós temos uma presença menor de
pessoas, mas que a imprensa tem essa importância de estar
levando em tempo real o que aqui na Assembleia está
acontecendo. Então, o meu abraço à imprensa e também as
minhas condolências à imprensa pela perda do jornalista
Marcelo Bennesby, que ali próximo também à perda do Walter
Waltenberg, ex-Desembargador, nós tivemos duas grandes
perdas para o Estado de Rondônia.
Cumprimentar aqui os Vereadores Márcio Oliveira, Vereador
Isaque Machado, Vereador Júnior Queiroz. Márcio Oliveira, meu
irmão, muito obrigado pela presença nesse ato representando
a minha família; Isaque Machado, Vereador reeleito, Júnior
Queiroz, Vereador eleito pela primeira vez, desejo boa sorte a
vocês nessa nova empreitada, que também recentemente
foram empossados. Prefeita Carla Redano, minha amiga.
Desejo, Carla, de coração, que você possa fazer o melhor por
Ariquemes e escrever seu nome na história como a melhor
Prefeita que Ariquemes já teve. E pode contar comigo, assim
como tenho a certeza que com todos os demais Deputados
desta Casa, especialmente com o Presidente — esse tem que
cobrar mesmo. Prefeito Valteir Queiroz, meus cumprimentos.
Pastor Emerson, Presidente da Igreja Adventista. Queria
também cumprimentar os servidores do Poder Legislativo,

Presidente, em nome do Sindicato Sindler, do Presidente Mirim,
dizer que nós temos um dever, que é reconhecer todo o
empenho. Deputado Jair Montes falou muito bem aqui sobre o
quanto foi importante nesta pandemia o servidor público. O
servidor público não teve como se ausentar e correu o risco,
enfrentou o risco de perto para que as atividades continuassem.
Então, ao servidor público, agora falando especialmente aqui
da Casa, o nosso cumprimento, o nosso respeito e o nosso
dever, enquanto essa nova administração, para com eles.
Cumprimentar, mais uma vez, a minha família, que está nos
assistindo. As pessoas que convivem diariamente conosco, é a
família. É a família que num momento difícil dá o ombro, dá a
mão. É a família que suporta, muitas vezes, os momentos difíceis
que a gente tem. E ao lado da família estão os amigos. Os
amigos que não têm laço sanguíneo, mas que escolheram serem
os nossos amigos. Então, os amigos são fundamentais nessa
caminhada que nós temos, que nós estamos traçando. E a
eles eu quero aqui, e amigos, eu quero me referir a minha
equipe que trabalha comigo, não só aqui no gabinete, mas em
todo Estado de Rondônia. Aos amigos que nós conhecemos
quando visitamos as associações, as linhas rurais, quando
visitamos os distritos e os municípios, esses que fazem o papel
de líder comunitário e que criaram laço afetivo de amizade e
que hoje tem dado sustentação ao nosso mandato, sendo
apoiador, sendo colaborador e isso é muito importante.
Eu, Senhor Presidente, irei encerrar a minha palavra sendo
breve, mas lembrando aqui do início da nossa jornada. Lá no
começo após as eleições Deputado Ismael Crispin. Eu tinha
sim, o desejo de ser o presidente da Assembleia Legislativa.
Iniciamos as tratativas com os colegas deputados e ali
começamos a conhecer melhor cada um, conversando,
apresentando os projetos que tínhamos para o Poder
Legislativo. Tive, em primeira hora, como companheiro o
Deputado Laerte Gomes, com quem conversamos e falamos
da importância que era ter uma Assembleia representativa,
uma Assembleia que realmente fizesse a diferença para a
população do Estado de Rondônia. O Deputado Marcelo Cruz e
o Deputado Jair Montes foram pessoas que nós tivemos a
oportunidade de conhecer, pessoas que vieram de onde eu
vim, da Câmara de Vereadores, Deputado Alan — você que
está chegando agora, também seja muito bem-vindo —, você
está vindo da nossa escola. Até mais tempo de Casa, da
Câmara, você tem que eu. Eu tive a oportunidade de ser
vereador no ano de 2008, justamente no período em que Vossa
Excelência não era vereador, depois voltou a ser vereador e
agora estamos aqui com a oportunidade de pela primeira vez
trabalharmos no mesmo ambiente. E aí, Deputado Marcelo
Cruz, Deputado Jair Montes e Deputado Alex Redano, nós
tivemos a oportunidade de conversar e em um entendimento
de união, de compromisso com o Parlamento eu declinei. E
hoje eu quero dizer aqui que durante esses dois anos que
passaram, fui uma pessoa que respeitou, que apoiou as decisões
da presidência, nosso ex-presidente agora, Deputado Laerte
Gomes.
Em muitos momentos difíceis estive ao seu lado dando apoio
para poder fazer o Parlamento mais forte. E hoje registro aqui
o compromisso de estar ao seu lado, Presidente, respeitando
os limites como o Deputado Ismael Crispin disse, cada um aqui
tem as suas prerrogativas. Dentro das nossas prerrogativas,
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até onde elas se limitam, eu estarei dando apoio para fazer
esse Parlamento mais forte. Sendo solidário aos meus colegas
deputados que têm enfrentado momentos difíceis, porque nós
estamos vivendo o que a população está vivendo. E está sobre
os nossos ombros, juntamente com o Governador do Estado e
demais Poderes e instituições, levar o Estado no melhor caminho
no enfrentamento a esta pandemia. Nós somos responsáveis.
A população está lá fora angustiada, está lá fora enclausurada
esperando de nós a decisão melhor para o Estado de Rondônia.
Então, é muito importante o diálogo, é muito importante a
transparência para que as pessoas saibam que nós estamos
trabalhando por elas e é muito importante a dedicação de cada
um de nós para com o Estado de Rondônia. E a dedicação se
faz muito maior se existir união.
Então, na condição de vice-presidente, minhas prerrogativas
são de apoio ao presidente na vacância dele. Mas, como
deputado estadual e amigo de cada um que está aqui, contem
comigo para a gente fazer uma Assembleia mais forte, mais
representativa. Muito obrigado pelos colegas terem acreditado
em nós, terem confiado o mandato de vice-presidente. Que
2021 e 2022 sejam anos de grandes realizações para o Poder
Legislativo, mas, principalmente, para o Estado de Rondônia.
Muito obrigado.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Parabéns, Deputado Jean
Oliveira. Antes de usar a tribuna para a minha fala, eu gostaria
de convidar o nosso nobre Deputado Alan Queiroz para fazer
uso e também se algum deputado quiser se inscrever para a
fala, nós estamos à disposição.

A SRA. CASSIA MULETA – Um aparte, Presidente.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Concedido.

A SRA. CASSIA MULETA – Eu não vou me inscrever para falar
não, porque o tempo já está excedido aí, mas eu quero aqui
parabenizar o senhor e desejar boa sorte em nome do
Presidente Alex Redano, a todos os componentes da Mesa.
Que esta Mesa venha fazer a diferença como estamos fazendo
nesse biênio. Então, eu desejo toda sorte do mundo e pode
sempre contar comigo também, tá bom? Um abraço a você, ao
Deputado Jean, parabéns Jean, fico muito feliz de você aí. Eu
que vi você crescendo. Eu acho que me acordou meia-noite
para pedir o meu voto como presidente. Eu falei que eu estarei
sempre com o grupo e estou sempre aqui com vocês, desejo
sempre boa sorte. O nosso querido Deputado Jair Montes,
parabéns, sucesso nessa jornada; o Deputado Cirone, meu
companheiro de partido, do PODEMOS; Deputado Marcelo Cruz,
que eu passei a conhecer agora mais, já conhecia um pouco,
mas passei a conhecer nesse mandato de dois anos, pessoa
que admiro muito, nosso querido Deputado Jhony Paixão, e o
Pastor Alex. Desejo a vocês boa sorte. E com certeza essa
Mesa aqui, a Mesa do Primeiro Biênio, vai estar à disposição de
vocês, eu, nosso eterno Presidente da Assembleia, Laerte
Gomes, a Deputada Rosângela e todos, tá bom? Um abraço e
fiquem com Deus, que Ele é sempre a melhor companhia.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) - Muito obrigado, Deputada
Cassinha, nossa querida Cassinha, Deputada Cassia Muleta.

Quero também registrar a presença do Vereador Vanderlei,
dos Republicanos. Muito obrigado pela presença.
E agora, com a palavra, nosso querido Deputado Alan Queiroz.

O SR. ALAN QUEIROZ – É uma honra, Presidente, ter a
oportunidade de falar aqui nesta Casa Legislativa.
Cumprimentando Vossa Excelência, nosso Presidente que ora
toma posse, particular amigo, sempre vereador, já também
Presidente de Câmara de Vereadores, Alex Redano. Em seu
nome, cumprimentar também sua família: sua esposa, Prefeita
Carla, seu filho, também, que estava aqui presente.
Cumprimentar também o Excelentíssimo Governador, que eu
vi agora há pouco ainda continua, mesmo com as suas tarefas
árduas, difíceis do dia a dia, ainda está prestigiando esta Sessão
Solene, nosso amigo Governador Marcos Rocha; cumprimentar
também o Procurador de Justiça Dr. Aluildo, representando o
Ministério Público do Estado de Rondônia; Doutor Paulo Mori,
do Tribunal de Justiça de Rondônia, representado pelo Dr.
Rinaldo; Doutor Paulo Curi, Conselheiro do Tribunal de Contas,
Presidente daquela instituição séria, que tem ajudado muito o
Parlamento Estadual. Meus cumprimentos, também, de forma
muito especial, Presidente, ao Vice-Prefeito Maurício Carvalho,
pessoa que estimo muito. Tive a oportunidade de conviver
com Maurício por quatro anos no Parlamento Municipal e sei o
quanto está preparado e pronto também para os desafios à
frente da vice-prefeitura no Município de Porto Velho. Em seu
nome, também, cumprimentar o nosso Prefeito Dr. Hildon
Chaves. Cumprimentar, também, de forma muito especial aqui
os vereadores que aqui estão, Vereador Márcio Oliveira, irmão
do nosso Deputado Jean. Tive a oportunidade de conviver com
o Márcio, uma pessoa muito generosa, participativa e que tem
contribuído muito com o Município de Porto Velho. Desejo
sucesso no seu mandato, na sua reeleição, Vereador Márcio.
Da mesma forma, cumprimentar aqui os demais vereadores.
Cumprimentar de forma muito especial meu irmão, Dr. Júnior
Queiroz; em seu nome, meu irmão, cumprimentar toda a nossa
família que neste momento nos assiste, tenho certeza, com
muita emoção por este momento. Também o vereador que
chegou agora, Pastor Vanderlei, também Dourado, que está
aí, e também o Vereador Isaque Machado. Se tiver alguém
ainda peço desculpa que eu não estou conseguindo ver daqui.
Mas peço aqui a oportunidade de cumprimentar todos os
vereadores do nosso Estado de Rondônia em nome desses
citados aqui, Senhor Presidente.
Quero, também, cumprimentar todos os nossos pares aqui da
Assembleia Legislativa. Quero iniciar pelo vereador, amigo
sempre. Vou chamar ele de vereador porque tive a
oportunidade de estar com ele ombreados, Vereador Jair, meu
amigo. Em alguns momentos estivemos em lados diferentes,
não é, Jair? Em momentos tivemos muitas discussões
diferentes de ideias, mas sempre com respeito mútuo e
admiração por Vossa Excelência ter chegado a este Parlamento,
Deputado Jair, pelos méritos, pelo trabalho e pela forma com
Vossa Excelência lida no seu dia a dia. Pessoa que não tem,
em muitos momentos, medo de falar o que sente e de defender
suas ideias, e assim o traz para um cargo importante, hoje
como Secretário da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa.
Desejo sucesso ao seu mandato. Irá contribuir muito com o
nosso Presidente Alex.
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Da mesma forma, nosso Deputado Jean, também, não tive a
oportunidade de ser vereador naquele período, não é, Jean?
Foi um momento em que eu fiquei fora, uma lacuna nos meus
mandatos de vereador, que foram quatro mandatos, 16 anos
na Câmara de Porto Velho. E não tive a oportunidade de ser
vereador contigo, mas sei o quanto da sua atuação, quanto
você foi importante para aquele momento no Município de Porto
Velho. E tanto é que te trouxe a esta Casa e tem, cada vez
mais, crescido a sua votação pela sua disposição e trabalho
neste Parlamento. Quero até aqui ficar chateado um pouco
com o nosso Presidente, me colocar para falar logo depois do
Deputado Jean, um tribuno nato, uma pessoa preparada e que
tem, realmente, crescido a cada dia.
Meus cumprimentos ao Jhony, Deputado Jhony. Tive a
oportunidade de visitar a Câmara de Vereadores lá de Ji-Paraná,
e o Jhony sempre muito atuante, e eu tive ali, Jhony, sempre,
uma certeza de que você seria um dos deputados eleitos, porque
você realmente mostrou que estava não só preparado, mas
com muita vontade de fazer algo mais pela população do nosso
Estado de Rondônia. Parabéns. Sucesso também à Mesa
Diretora, que possa ajudar nosso Presidente.
Cirone, Deputado Cirone Deiró, uma pessoa que eu não
conhecia, mas, logo que tive a primeira oportunidade, percebi
o quanto querido, o quanto amigo, parceiro, principalmente,
preparado. Tive o primeiro contato com o Deputado Cirone na
Comissão de Saúde, na minha primeira ação neste Parlamento,
e quanto o Deputado Cirone ali pode contribuir e tem se
posicionado, como disse aqui, na tribuna, Presidente, as suas
posições e ajuda nesse momento tão difícil de pandemia.
Deputado Cirone, minha gratidão, pelo acolhimento, pelo
carinho e pelas palavras direcionadas a mim.
Meu amigo, também vereador, Marcelo Cruz e deputado.
Deputado Marcelo foi um grande amigo que tive na Câmara de
Vereadores e ele é dessa forma. É um amigo verdadeiro, fiel
que sempre soube reconhecer a importância do Parlamento e
assim ele faz e defende, hoje, o Parlamento Estadual com muita
maestria. Parabéns Deputado Marcelo, tenho certeza que você
ainda fará muito pelo nosso Estado de Rondônia e pela
Assembleia Legislativa.
Meus cumprimentos de forma muito especial ao nosso
Presidente, também, Deputado Laerte, que marcou a sua
história, deixou aqui fincado uma administração pautada na
moralidade, talvez, onde poucos acreditavam. E aí onde surgem
as grandes lideranças, mostrou a capacidade. Tenho certeza,
Deputado Laerte, que este Parlamento acertou muito nas duas
pessoas que escolheram para ser os presidentes. Não que
outros também não teriam, da mesma forma, a mesma
condição, Deputado Crispin. Mas escolheu dois gestores que
já tinham sido testados. Vossa Excelência, como um dos
prefeitos mais bem conceituados na sua gestão como prefeito
e também o nosso Presidente Alex como Presidente da Câmara
de Vereadores de Ariquemes.Então, Vossas Excelências tiveram
a oportunidade de colocar duas pessoas preparadas, testadas
e comprovadas nas suas administrações.
Eu quero aqui pedir espaço, Presidente Alex e presidente Laerte,
de pedir ao nosso Legislativo que volte aí um pouquinho aí no
passado, de forma simbólica, e eu poder registrar o meu voto
favorável a essas duas Mesas, já que eu não tive, de forma
oficial, condição de fazê-lo, porque agora que estou assumindo

como Deputado Estadual. Mas tenham certeza de que eu seria
também um parceiro e um apoiador, porque conheço as duas
pessoas e sei o quanto teremos aqui dois grandes presidentes
que irão marcar a sua história no Parlamento Estadual. Desejo
sucesso, agora, no seu mandato conosco, irá nos ajudar muito
também como deputado estadual, apenas na função, nas
atribuições do dia a dia, de fiscalização e de proposituras
legislativas.
Da mesma forma, Deputado Crispin, quero agradecer,
Excelência, não só a citação, mas principalmente a sua fala no
dia de hoje. Muitas vezes, a gente — que já está na vida pública
tanto tempo — sente vontade de fazer o que Vossa Excelência
fez no dia de hoje: colocar para fora a verdade. Colocar para
fora aquilo que o seu sentimento, muitas vezes, faz com que
você vá para casa com um sentimento ruim, de impotência e
que, muitas vezes, a gente pensa “será que a gente está no
lugar certo?”. Mas, Vossa Excelência correspondeu, defendeu
os Parlamentos, porque aqui temos muitas pessoas boas e
que cada um, a gente sabe a história que fez, que trouxe a
gente chegar aqui, a representar o Estado de Rondônia. Cada
um tem a sua história. Cada um tem a sua essência. E cada
um tem a sua importância. Parabéns a Vossa Excelência pelo
trabalho que conduziu, juntamente com o Deputado Laerte.
Muito obrigado, também, pelo carinho recebido aqui, desde
que cheguei.
Meus cumprimentos também ao Deputado Ezequiel, meu
companheiro de bancada, pela sua experiência. Um homem
preparado que tem, sem sombra de dúvida, algo a contribuir,
e muitol:. E quero aqui fazer um parêntese ao que disse o
nosso Deputado Jair, aproveitando a experiência do Deputado
Ezequiel, Deputado Jair, Presidente Alex. A gente, muitas vezes,
na ânsia de acertar, de querer acertar, e de querer trazer a
responsabilidade para a gente, eu quero aqui, hoje, destinar
essa fala ao nosso Governador, que eu tenho certeza que é um
homem que tem sofrido muito pela pressão, pelo que o cargo
já nos traz, mas principalmente, conduzir um Estado como é o
nosso num momento de pandemia. E muitas vezes você querer
acertar, e você muitas vezes não ter mais pessoas para dividir
o fardo, como disse o Deputado Jair Montes.
Eu penso da mesma forma. A experiência que o Deputado
Ezequiel tem da época de DER, que fez um grande trabalho. A
experiência de tantos outros aqui que estão como o Deputado
Chiquinho da Emater, a experiência do Deputado Jean, de tanto
tempo neste Parlamento. Eu acho que é isso o que leva a este
Parlamento a buscar essa maior aproximação, de buscar esse
maior entendimento e, lógico, que a decisão final é do nosso
Governador, que é o que gere, que tem o poder da caneta na
mão.Mas, eu tenho certeza que este Parlamento tem muito a
contribuir com as discussões, com cada experiência de cada
representante do povo do Estado de Rondônia, que aqui conhece
como ninguém os nossos 52 municípios.
Quero deixar também aqui, de forma muito especial, a minha
fala à Deputada Cassia. Deputada Cassia, a senhora não sabe
o carinho que tenho por Vossa Excelência. Tenho certeza que
Vossa Excelência para a gente, aqui, que esteve tão agora
acometida com esse maldito vírus, a gente sofreu junto contigo
os dias de agonia. Que esses dias se estendem para muitas
pessoas que, neste momento, estão acometidas com esse vírus,
sofrendo, pessoas que perderam entes de sua família. E a
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gente se encontra aqui num momento tão difícil de estar à
frente do Poder Legislativo Estadual tentando apontar o melhor
caminho para que a gente tão logo saia desta pandemia. Então,
nossa gratidão a Deus por estar aqui, Deputada Cassia, hoje
na sua presença conosco e que Deus possa abençoar toda a
sua família.

Deputada Rosângela, uma pessoa que eu tenho um
carinho enorme. A Deputada Rosângela — talvez muitos não
saibam dessa história —, além de ser minha colega de
profissão, dentista como eu, mas a Deputada Rosângela tem
um pouquinho da história nossa de estar na vida pública. A
família da Deputada Rosângela, o Melqui, o Natan, o Marcos
Antônio, o Zacarias, o Josué e aí por diante, eles reconheceram
que talvez a gente pudesse ser um dos candidatos na eleição
de 2000 a Vereador, pela nossa amizade e parceria, que nós
tínhamos desde 98. E foi através dessa aproximação com essa
família de políticos que essa vontade veio à tona e hoje a gente
está aqui, também compondo com essa família, um lado no
Parlamento Estadual. Deputada Rosângela, meu abraço, minha
gratidão a você, ao seu esposo e à sua família também por um
motivo de estar aqui.

Meu amigo Deputado Eyder, meus cumprimentos. Meu
amigo de PSDB. Deputado Eyder esteve conosco no PSDB, um
grande aliado. Uma pessoa preparada e uma pessoa também
muito autêntica e que tem o meu respeito, meu companheiro,
pela forma que tem conduzido seu mandato. Que Deus possa
te abençoar e te dar muitas conquistas ainda, muitos mandatos
para que possa somar cada vez mais com o Município de Porto
Velho também e com todo o Estado de Rondônia.

Deputado Chiquinho, minha gratidão. Você foi um dos
deputados que mais me acolheu no tempo que cheguei aqui.
Desde o meu primeiro dia, na minha posse estava juntamente
com o Deputado Jair com o Deputado Eyder, me dando posse e
sempre me aconselhando, sempre colocando à disposição o
seu gabinete, a sua estrutura para nos receber bem aqui. Minha
gratidão a você e que Deus possa te abençoar também no seu
mandato, que tem contribuído muito com o nosso Estado de
Rondônia.

Quero aqui, Senhor Presidente, pedir desculpas aos
pares, não tinha como ser diferente de poder estender um
pouco a minha fala, mas também de cumprimentar todos os
nossos servidores da Casa, em nome do Dr. Hélder, em nome
do Kid, a pessoa que acompanho desde a época do Presidente
Marcos Donadon, época que eu nem pensava em ser político
na vida. Mas também cumprimentar a todos vocês, a imprensa,
que ainda está aqui nos acompanhando.

Quero dizer, Deputado Jair, que eu acho que depois de
tanto cascudo na cabeça, como você disse aqui, os cabelos
foram acabando, saindo. É de tanto cascudo, 16 anos como
vereador. Mas dizer que tive a honra de ser vereador. É algo
que a gente precisa reconhecer a importância dessa iniciação
na carreira política. É, de fato, onde a cobrança é maior, mas é
necessário, sim, a gente ter essa experiência para que a gente
possa ajudar mais de perto o nosso município que a gente
representa. E eu quero aqui dizer o quanto sou grato ao povo
de Porto Velho por me conceder 16 anos da minha vida no
Parlamento Municipal, que poderia ter sido 20 anos, Deputado
Crispin. Eu tive o mandato — o qual o Deputado Jean relatou
aqui — eu fui um dos mais votados, assim como o Deputado

Jair Montes, e a gente não conseguiu a nossa eleição por
questão de quociente eleitoral e que se fosse no modelo que
hoje está a legislação eleitoral, eu estaria no 5º mandato de
vereador e o Deputado Jair também teria tido mais 1, o que
somaria 3 mandatos de vereador no Parlamento Municipal.
Então, a minha gratidão ao povo de Porto Velho.

E quero aqui poder contribuir, Deputado Alex, Presidente
desta Casa, com aquilo que pudermos para poder diminuir o
sofrimento das pessoas do nosso Estado. E, principalmente,
em momentos como este que estamos passando de pandemia.
Quero agradecer a confiança de todos os deputados e
deputadas que me concederam ainda, mesmo que por 30 dias,
a condição de assumir a presidência da Comissão de Saúde
desta Casa, aqui deixada pelo companheiro Fúria, que eu
também quero agradecer a oportunidade de estar aqui hoje
no Parlamento, porque o Fúria foi realizar um sonho da sua
vida de ser prefeito da sua cidade Cacoal. Um abraço, Prefeito
Fúria e que agora a gente tem a oportunidade de estar aqui
ocupando o seu mandato por 02 anos. E agradecer, Presidente,
pela condição que tive de nesses 30 dias e ajudar de alguma
forma à Saúde do nosso Estado. E eu me coloco ainda à
disposição de continuar nessa busca, sendo Presidente de
Comissão ou não, estarei sempre tentando ajudar de alguma
forma.

E aproveitando aqui, Presidente, a oportunidade de
estarmos ainda com o Conselheiro do Tribunal de Contas,
Presidente Paulo Curi e também Ministério Público, nós
precisamos buscar sempre a unidade dos órgãos de controle,
juntamente com o Poder Executivo e Legislativo, os melhores
caminhos. Tivemos votado aqui na Assembleia uma
gratificação para os médicos e ainda não foi suficiente.
Deputado Cirone, precisamos avançar ainda mais então, nessa
discussão. E eu, inclusive, na sessão que tivemos aqui, Sessão
Extraordinária, eu fiz um encaminhamento que eu queria agora
registrar de público. Que eu vou levar isso adiante, ao Ministério
Público e Tribunal de Contas, para que a gente possa fazer o
entendimento, de repente um TAC, para que os profissionais,
de repente, de cada município que atuam no PSF, que não
atuam de forma de urgência e emergência, que também você
está cobrindo um santo para descobrir outro, que possa, de
repente, estar assumindo essa responsabilidade junto às UTIs
que estão ainda para ser preenchidas e as que estão sendo
preparadas para serem preenchidas, que a gente possa ter à
disposição esses profissionais, Presidente, para o Estado. Mas
que os municípios que colocarem à disposição esses
profissionais, ainda continuem pagando os seus salários para
que tenha uma atratividade e a gente possa preencher tão
logo essas vagas, Deputado Chiquinho, e a gente saia desse
caos emergente que estamos na questão de urgência e de
falta de profissionais.
Quero aqui pedir desculpas mais uma vez, Presidente, por
estender a minha fala, mas a minha gratidão por esta
oportunidade de estar aqui também fazendo um registro a
toda a minha família, em nome da minha esposa, em nome
dos meus assessores, da minha mãe Dona Chaguinha e também
do meu irmão Alex, que é também o seu xará.
Muito obrigado e me desculpem todos mais uma vez e muito
obrigado pela oportunidade. Sucesso na condução do próximo
mandato de dois anos da sua presidência. Um abraço.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Obrigado, Deputado Alan.
Parabéns pelas belas palavras.
Quero registrar também o nosso amigo Gilberto, Marcelo Tomé,
da Fiero; Ranieri, da Fecomércio também presente, diversas
entidades e associações representativas do nosso Estado de
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Rondônia. Nosso amigo Chico Holanda, do Pensar Rondônia,
também presente.
Convido neste momento para uso da palavra... A Deputada
Rosângela gostaria de um aparte? Primeiramente um aparte
concedido à Deputada Rosângela.

A SRA. ROSÂNGELA DONADON – Sim, Presidente. Eu serei muito
breve, até pelo avançar do horário, queremos te ouvir, isso
sim. E eu quero aqui parabenizar o nosso Presidente Alex
Redano, grande companheiro. Eu tenho certeza, Deputado Alex,
que o senhor conduzirá com grande maestria todos os nossos
trabalhos legislativos aqui, como fez o nosso Presidente Laerte
Gomes. Parabenizar aqui e agradecer ao Presidente Laerte
Gomes que hoje está deixando a Presidência da Casa de Leis e
assumindo o nosso grande companheiro que neste momento
me deu aqui a oportunidade de falar.
Quero aqui, Presidente, em nome do Deputado Jean Oliveira,
que está assumindo hoje a 1ª Vice-Presidência, um cargo que
eu ocupei por dois anos. Quero desejar, Deputado Jean, muito
sucesso, eu tenho certeza que fará um grande trabalho ao
lado do Presidente, pelo seu conhecimento político,
conhecimento administrativo e em nome aqui do Deputado Jair
Montes, nosso companheiro. Eu quero dizer, Deputado Jair, que
esse cargo de 1º Secretário é um cargo muito importante na
Mesa, todos sabem, e sem dúvida nenhuma, você irá conduzir
com muita dedicação, com muito empenho como fez o nosso
companheiro Deputado Ismael Crispin. Parabenizar
você,Deputado Ismael, um grande parceiro, se dedicou sendo
nosso 1º Secretário juntamente com o nosso Presidente Laerte.
Dizer Presidente, que eu estou deixando hoje de ser membro
da Mesa Diretora, um cargo que eu ocupei por 6 anos. Na
legislatura passada eu fui 4ª Secretária por quatro anos, os
dois biênios e nesta legislatura fui a 1ª Vice-Presidente. Eu
estou deixando hoje, mas estou assumindo também, Presidente,
uma importante missão aqui no Parlamento, que é assumir a
presidência de uma Comissão que será tão importante quanto
ser vice-presidente. Pode ter certeza que eu irei me dedicar,
me empenhar como fiz como vice-presidente, a gente tem um
compromisso com a nossa população. Parabéns, muito
obrigada. Pode sempre contar com a parceira, com a
companheira aqui na nossa Casa de Leis. Obrigada.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Obrigado, Deputada
Rosângela, fez um excelente trabalho à frente da 1ª Vice-
Presidência.

O SR. CHIQUINHO DA EMATER – Presidente?

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Um aparte ao nobre
Deputado Chiquinho da Emater.

O SR. CHIQUINHO DA EMATER – Presidente Alex Redano, é
uma alegria estar aqui hoje, 1º de fevereiro, depois de dois
anos que nós fomos empossados e hoje você está assumindo
esta Casa. Eu quero te parabenizar e desejar todo sucesso do
mundo a todos nós, ao Estado de Rondônia, porque o
desenvolvimento do Estado de Rondônia passa por esta Casa.
E eu tenho certeza que você vai fazer de tudo para que Rondônia
seja cada vez melhor, e que vai fazer um grande trabalho aqui

nesta Casa de Leis, para honrar todos nós, honrar todos nós
deputados, honrar o povo de Rondônia, honrar sua família. Eu
tenho certeza que o sonho do povo de Rondônia é o seu sonho
de construir uma Rondônia melhor.
Quero também parabenizar o Deputado Laerte Gomes pela
condução dos trabalhos e toda a Mesa Diretora que aqui passou.
E dizer a todos que temos a obrigação de construir um Estado
melhor para todos nós. Que Deus abençoe vocês, sucesso nesta
nova diretoria, a toda esta Mesa Diretora. E que podem contar
com todo nosso apoio, com todo nosso empenho para fazer
um trabalho que o povo de Rondônia tenha orgulho de todos
nós deputados estaduais. Nosso muito obrigado.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) - Obrigado pelas palavras,
grande Deputado Chiquinho da Emater.
Concedo a palavra, também, ao nobre Deputado... Está inscrito
também o Deputado Luizinho, já está on-line ali. Mas,
primeiramente, pela ordem de inscrição aqui, nosso Deputado
Eyder Brasil. A tribuna fica livre. Onde preferir.
Convido para o uso da tribuna, o Deputado Eyder Brasil.

O SR. EYDER BRASIL – Boa tarde, Presidente Alex Redano, 1º
Vice-Presidente Jean Oliveira, 1º Secretário Jair Montes, na
pessoa de quem saúdo toda a nova Mesa Diretora deste novo
biênio. Queria externar meu boa-tarde também a todos que
nos acompanham pelas redes sociais, pela TV Assembleia,
pelos nossos canais de comunicação, a toda imprensa aqui
presente ainda, aos nobres pares, também.
Primeiramente, eu queria parabenizar o Deputado Laerte
Gomes, toda sua Mesa Diretora que, com maestria, souberam
gerir os rumos desta Casa nos últimos dois anos, entregando
uma Casa saudável financeiramente à sua gestão, Deputado
Alex Redano. E já o cumprimento e parabenizo e desejo também
votos de sucesso. O seu sucesso é o sucesso desta Casa. O
sucesso desta Casa é o sucesso do povo rondoniense. E como
líder do governo na gestão Coronel Marcos Rocha, quero aqui
externar todos os nossos votos de felicitações e dizer que o
Governo do Estado de Rondônia permanecerá como aliado desta
Casa de Leis. O senhor que me ajudou a intermediar as
conversações entre Poder Legislativo e Poder Executivo por
um tempo, como vice-líder do governo, agora assumindo essa
cadeira de Presidente, de tamanha importância, tenho certeza
que continuará ombreando ao lado do Governo do Estado nas
resoluções das problemáticas que nós vivemos aqui,
principalmente neste período de pandemia.
Já quero aqui parabenizar Vossa Excelência por ter se colocado
à disposição de um grupo de empresários e empreendedores,
pessoas que fazem realmente girar a economia, já se
disponibilizando esta tarde, às 15 horas, para recebê-los aqui
em nossa Casa de Leis — alguns de forma remota, outros de
forma presencial —, onde o senhor, como chefe de um Poder
de tamanha importância, que é o Poder Legislativo do nosso
Estado, já se colocou à disposição do povo rondoniense como
tal. Então, em nome de todos esses comerciantes, empresários,
empreendedores autônomos, o meu muito obrigado.
Já aproveito o ensejo de usar a tribuna aqui para pedir ao
nosso governo, à sua equipe econômica, ao comitê de crise
que está tratando das iniciativas de enfrentamento da Covid-
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19, que olhem com bons olhos as nossas indicações que nós
fizemos para retomada das aulas presenciais no Estado de
Rondônia. Mas, também, uma coisa que é muito importante.
Hoje os nossos profissionais de Educação, de acordo com o
Plano Estadual de Vacinação, encontram-se na quarta fase. E
se existe, realmente, como acredito que existe, a necessidade
de nós voltarmos às aulas presenciais aqui no nosso Estado,
seria importantíssimo que o Plano de Vacinação Estadual fosse
refeito, fosse reformulado, trazendo os profissionais de
Educação para a segunda fase, pelo menos. E assim as nossas
crianças voltarem às aulas, lógico, de forma gradual e de acordo
com a fase de cada município, de forma ainda mais segura. Eu
tenho certeza que Vossa Excelência, meu amigo Deputado Alex
Redano, Presidente desta Casa, estará conosco também nessas
conversas, nessas demandas que o Estado de Rondônia precisa.
Muito obrigado e parabéns à nova Mesa Diretora e sucesso a
todos vocês.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) - Obrigado pelas palavras,
Deputado Eyder. E, realmente, senhores deputados, até comentei
com o Deputado Jean hoje mais cedo, eu acho muito importante
o Comitê de Crise ter um representante da Casa de Leis. Nós
precisamos estar cada vez mais próximos. Mantermos sempre
a nossa independência, mas eu vejo com muito bons olhos
essa harmonia e, principalmente, nessas tomadas de decisões
de grande importância para o nosso Estado.
Convido para o uso da palavra, está aqui de forma virtual, nosso
grande líder, nosso amigo, Deputado Luizinho Goebel.

O SR. LUIZINHO GOEBEL (Por videoconferência) - Saudar o
nosso Excelentíssimo Senhor Governador Marcos Rocha, na
pessoa, peço autorização para cumprimentar todos os membros
representantes nossos honrosos Poderes. Agradecer em nome
do Presidente Laerte Gomes, a toda diretoria pelo grande
trabalho que fizeram à frente da Assembleia Legislativa, e
desejar, na pessoa do Deputado Alex Redano, nosso novo
Presidente, muito sucesso, muita sabedoria, discernimento e
proteção para que, de fato, nós possamos usar este Poder.
Poder Legislativo de Rondônia para, acima de tudo, fazer o
bem, sem olhar quem. Fazer com que o nosso Poder, possa ser
de fato, útil, acima de tudo, para as pessoas do nosso Estado
de Rondônia. Estamos vivendo um momento atípico e eu
pensava, aqui, quando os oradores falavam, é dos desígnios
de Deus. E nós tínhamos um projeto, eu, particularmente,
construí um projeto para o meu mandato, do que nós faríamos
diante do mandato, nos quatro anos e se passaram dois anos e
nós estamos praticamente debruçados somente na questão
daCovid.
Por tristeza, ontem, eu perdi cinco amigos. Cinco amigos por
Covid, aqui na região, no Cone Sul do Estado de Rondônia. Nós
perdemos um padre, o Padre Joaquim, do município de
Corumbiara, com 42 anos de idade. Não tinha problemas de
saúde, se acometeu ao Covid e perdeu a vida. Perdemos um
mega empresário, dois mega empresários. Um, com 54 anos e
um com 47 anos de idade, que também não tinham nenhum
problema de saúde. Perdemos mais outros amigos; um com
um pouco mais de idade, 65 anos; também um comerciante. E
esta é a realidade que nós estamos vivendo.

Quero só desejar sucesso. Agradecer mais uma vez aos que
deixaram, aqui, seu mandato à frente da Mesa Diretora e muito
sucesso a todos que estão chegando. E conclamar todos os
Poderes que, realmente, a situação daCovid estava atingindo
as pessoas, os seres humanos. E agora, ela começou a atingir
as empresas. E a consequência de atingir as empresas é atingir
os Poderes: o Poder Executivo, que tem a obrigação de fazer
as coisas acontecerem e que para tudo isso precisa de dinheiro
e tem que atender nos mais diversos setores da nossa
sociedade.
Então, é desejar que este ano que está iniciando, seja um
ano, acima de tudo, de muita sabedoria para que nós possamos
todos unidos, juntos, amenizar um pouquinho daquilo que nós
estamos passando, por esta terrível pandemia que assola o
mundo inteiro. Muito obrigado.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Obrigado, Deputado
Luizinho Goebel. Parabéns pelas palavras. Convido, neste
momento, para uso da fala, nosso grande Deputado Anderson
Pereira.
O SR. ANDERSON PEREIRA (Por videoconferência) – Presidente
Deputado Alex Redano, grande amigo, grande parceiro, no
qual eu tive a honra de votar nessa Mesa, e tenho a certeza
de que terei muito orgulho desse voto. Desejo uma boa sorte
nessa missão.
Cumprimento, aqui, os Presidentes dos Poderes que estão aqui
ainda assistindo a esta Sessão. Me coloco à disposição de
cada um para que a gente possa achar alternativas. Ouvi,
aqui, atentamente, todos os discursos. O último, inclusive, agora
do Deputado Luizinho, e quero, aqui, aproveitar a oportunidade
de convidar mais uma vez, através do nosso Presidente Alex
Redano, que prontamente nos atendeu um pedido de uma
reunião, hoje, com os empresários da parte do comércio do
Estado. Vai ser uma reunião on-line, inclusive, o link já está à
disposição. Vai ser às 16 horas, justamente para a gente achar
alternativas.
O Governador do Estado também está atentamente ouvindo,
e a gente precisa dar uma atenção dentro daquilo que é possível
para os empresários. É quem gera empregos, é quem vende
para pagar e quando não se vende para pagar, você vai ter
que fechar. Se você fechar, você vai prejudicar a economia e,
principalmente, prejudicar pais de famílias que estão
empregados, ali, ganhando o seu salário mês a mês.
Então, peço a atenção de todos: o Ministério Público, o Tribunal
de Contas, o Tribunal de Justiça, o Poder Executivo, para que
a gente possa, hoje, estar achando alternativas, para que a
gente possa juntos vencer essa guerra contra esse maldito
vírus.
Desejar a todos os deputados, neste início, deste novo biênio
uma boa sorte no mandato de cada um. Como o Deputado
Luizinho falou, nós fizemos um planejamento de mandato e
estamos lutando ainda pela mesma coisa, que é vencer esse
vírus. Perdendo amigos, perdendo pessoas... Final do ano eu
também acometido pelo vírus, no mês de dezembro. Graças a
Deus, sem muitos efeitos trágicos na minha saúde, mas graças
a Deus eu via que esse vírus é diferente. Quem pegou ele
sabe disso. Não é uma gripe normal, não é uma doença
comum. É algo estranho. Mesmo com os efeitos menores em
quem pegou e foi assintomático, mas tem uns efeitos e inclusive
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algumas até sequelas. E isso coloca medo na gente. Tenho
pessoas da minha equipe, que trabalham comigo, jornalista
Júnior, que se encontra na UTI há quase uma semana. Pedindo
a Deus pela vida dele. Uma pessoa jovem. Então, esse vírus
não escolhe idade, ele não escolhe raça, nem cor. Então, nós
temos que proteger, mas também cuidar juntos — todos nós
juntos — da saúde econômica do nosso Estado, que isso é
muito importante. E o Deputado Alex Redano assume hoje na
nova Mesa essa missão. E eu quero aqui me colocar à disposição
de vocês para a gente estar lutando junto e estar fazendo o
que é o melhor para o bem da população rondoniense. Uma
boa-tarde a todos, que todos fiquem com Deus.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Obrigado pelas palavras,
Deputado Anderson Pereira. E quero convidar a todos do
Parlamento, às 16horas, a pedido do Deputado Anderson, nós
estaremos recebendo um grupo de empresários de todo o
Estado de Rondônia. De forma virtual estarão presentes 2 ou 3
representantes, mas todo o Estado de Rondônia, empresários
de vários setores estarão de forma virtual nessa reunião e
estão todos convidados, os deputados. Quem quiser se fazer
presente ou de forma presencial ou presente de forma virtual,
nós encaminharemos o link. Mais algum deputado gostaria de
fazer uso?

Neste momento já estamos prestes ao encerramento,
gente. Eu sei que a fome já apertou. Eu convido neste momento
o Deputado Jean, nosso 1º Vice-Presidente, para assumir neste
ato a Presidência, para que eu faça uso da palavra.

(O Senhor Alex Redano passa a presidência ao Senhor
Jean Oliveira, às 13 horas e 33 minutos)

O SR. JEAN OLIVEIRA (Presidente) – Com a palavra neste
momento, o Presidente Alex Redano.

O SR. ALEX REDANO – Senhor Presidente, nobres
companheiros, peço permissão para tirar a máscara também,
haja vista o distanciamento que nos encontramos. Quero aqui
cumprimentar o nosso Governador, Coronel Marcos Rocha.
Marcos Rocha, meu amigo pessoal. Antes de política, firmamos
uma boa amizade e hoje se encontra como nosso Governador.
Pode contar com a nossa parceria. Sim, sempre com a
independência do nosso Poder, mas principalmente com a
harmonia que se faz necessária. Quero cumprimentar também
meu amigo pessoal, Dr. Rinaldo Forti, neste ato representando
o Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia. Firmamos uma
boa amizade, também, no Município de Ariquemes, tem um
trabalho muito pujante, o qual eu cumprimento o nosso
Presidente e todos os demais membros do Tribunal de Justiça.
Quero cumprimentar meu amigo, Maurício Carvalho, Vice-
Prefeito do Município de Porto Velho, representando neste ato
todos os demais Prefeitos. Ao Excelentíssimo Presidente do
Tribunal de Contas, Paulo Curi, o qual eu cumprimento os demais
conselheiros e a todos os funcionários do Tribunal de Contas.
Muito obrigado pela presença. O Excelentíssimo Senhor Doutor
Aluildo de Oliveira Leite, Procurador-Geral do Ministério Público,
o qual eu quero enaltecer o excelentetrabalho e a importância
do trabalho do Ministério Público no Estado de Rondônia. Quero
também agradecer a presença do nosso amigo, Dr. Hans Lucas,

Defensor Público Geral. E agradecer a grande parceria da
Defensoria Pública com esta Casa de Leis. Aos nossos
advogados, muito bem representado pelo nosso Presidente da
Ordem, Senhor Doutor Elton de Assis. Nosso muito obrigado.
Quero fazer um agradecimento especial à imprensa. São vários
sites, várias TVs abertas, que, neste momento, estão
transmitindo a nossa Sessão. Deixo aqui o nosso muito obrigado
e também o reconhecimento do grande trabalho que vocês
vêm fazendo pelo Estado de Rondônia. Conte com a parceria
desta Casa de Leis.
Quero, mais uma vez, agradecer ao meu grande amigo, nosso
presidente da Igreja Adventista, Pastor Emerson Campanholo.
Muito honrado com a sua presença. Nos acompanha também
Júnior Gonçalves, nosso Secretário da Casa Civil. Este grande
articulador conseguiu a harmonia entre a Casa de Leis e o
Executivo. E deixo aqui, Júnior, o pedido também de cada vez
mais uma aproximação maior desta Casa de Leis com o
Executivo. Eu penso que essa harmonia, essa aproximação será
muito boa para o Estado de Rondônia, onde nós, deputados,
nos colocamos também à disposição para discutir os grandes
problemas, para estarmos juntos nessas decisões. Parabenizo
a forma como vem sendo tratada esta Casa de Leis pelo nosso
Governador, pelos nossos Secretários. Realmente é um respeito
muito grande com esta Casa de Leis e eu tenho certeza que
Rondônia irá ganhar cada vez mais com essa harmonia entre
os Poderes.
Eu quero parabenizar aqui o Deputado Laerte. Deputado Laerte
é um grande gestor, um grande líder. Eu assumo esta Casa,
uma Casa totalmente organizada. Deputado Laerte fez muitas
reformas que, talvez, não sejam tão visíveis, principalmente
no que tange à organização da Casa, à gestão da Casa. Então,
encontro, aqui, a Casa totalmente em dia, organizada e também
financeiramente equilibrada. Então parabenizo pelo grande
trabalho, a grande gestão que o Deputado Laerte fez junto
com toda a Mesa Diretora. Então meus parabéns. Quero neste
momento também agradecer a cada um de vocês, meus
amigos, meus deputados, pelo voto de confiança. Fui eleito de
forma unânime e fico muito honrado e agradecido com esse
voto de confiança. Estarei aqui à disposição de todos vocês.
Esta Casa todos terão tratamento igualitário. Esta Casa estará
à disposição de todos vocês, sem exceção, para fazermos o
trabalho que o povo de Rondônia merece e espera de todos
nós.
Eu quero fazer um agradecimento especial a minha esposa,
minha amada esposa Carla Redano. Não é fácil tudo o que
passamos, ela passou agora por uma campanha muito difícil,
mas Deus sabe o que faz, meu amor. Você pode contar 100%
comigo, estarei aqui sempre te ajudando no que for possível.
Ao meu filho Guilherme, obrigado, papai te ama muito; às
minhas filhas, Samira e Inocência, minha gratidão, meu amor
por vocês. Não está aqui presente pessoalmente, mas está
nos assistindo pela televisão minha querida mãezinha. Minha
mãe com seus 82 anos, sempre em oração por mim, sempre
meu porto seguro. Obrigado mãe, obrigado por tudo.
Quero lamentar aqui a ausência do meu irmão querido. Esse
ano foi um ano difícil para mim, perdi o meu irmão de câncer,
uma doença terrível também. E deixo um abraço ao meu outro
irmão, Sidney, a todos os familiares que estão acompanhando
de forma on-line.
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Escrevi aqui umas poucas palavras, serei célere, haja que o
tempo já praticamente se esgotou.
Primeiramente, quero agradecer a Deus e a minha família. Inicio
registrando que a nossa missão é a representação popular.
Representar a todos os rondonienses.
É chegada a era do diálogo, da empatia, da comunicação rápida
via redes sociais, que deu voz aos cidadãos e,
consequentemente, nos conecta mais e mais à realidade das
pessoas.
Vivemos também um momento de reconstrução diante de uma
pandemia que nos impôs mudanças no comportamento, as
nossas rotinas mudaram, as relações pessoais e que nos fez
viver despedidas inesperadas e muitoprecoces.
Uma pandemia que também nos desafia diuturnamente também
à retomada da nossa economia, à segurança dos empregos e
a fé de nossas famílias por dias melhores.
O cenário atual, mais do que nunca, pede dos Poderes mais
humanidade, aproximação da população, para que possamos
conhecer os seus anseios, necessidades e, sobretudo, agir para
amenizar as suas dores nesses tempos difíceis.
As adversidades atuais não podem parar este, que é o Poder
que mais representa a vontade e a força do povo.
Os Poderes devem servir à sociedade. E o Legislativo fará isso
com afinco, durante os dois anos do nosso mandato à frente
desta Casa, sempre estaremosbaseados noequilíbrio, na
serenidade, respeito aos Poderes e Instituições e,
principalmente, na vontade do povo rondoniense.
Acredito que servir à sociedade, na atual realidade que vivemos,
passa necessariamente pelo bom diálogo entre todos os Poderes
e isso jamais afetará a nossa autonomia e independência desta
Casa Legislativa.
Pretendemos, sim, dar a prioridade necessária aos projetos do
Executivo que atendam os interesses da população, sobretudo
neste momento de socorro sanitário.Mas também exerceremos
com altivez a nossa missão de fiscalizar e indicar melhorias em
prol do nosso Estado, focando num futuro de recomeço e
esperança.
Nesse sentido, tomo como exemplo a honra de ter presidido a
CPI da Energisa, papel que deixou clara a representatividade
do sentimento do cidadão que nos confiou o mandato, tornando
o Legislativo mais humano. Rodamos todo o Estado de Rondônia
e ouvimos os consumidores de Guajará a Vilhena.
O desenvolvimento do Estado e a economia dependem de um
Legislativo atento e sensível às questões afetas a cada setor
e:— indústria, comércio, agronegócio e demais
atividades.Faremos isso unidos. É preciso avançar. Rondônia
tem potencial de sobra.
Quero também, gente, aproveitar que ano que vem já é ano
político, para deixar claro que não haverá política, partido
político nem planos para as eleições de 2022 que irão interferir
na nossa missão como Presidente da Casa, para garantir o
andamento das ações em prol da coletividade. Seguiremos com
um só foco: o povo e o Estado de Rondônia.
Internamente, a Assembleia será democrática. Todos os
deputados têm o meu respeito e terão o espaço necessário
para as suas lutas e projetos, como representantes do povo,
assim como eu. Estamos uns ao lado dos outros, irmanados no
desejo de bem-servir o nosso Estado, porque sabemos que é a
pluralidade de ideias que traz maturidade. E a presidência será
sempre participativa nas decisões importantes, ouvindo todos
os pares.

Obrigado, Senhor, pela graça da vida e pela proteção na
caminhada. Obrigado por esta oportunidade. Com Deus, tudo
podemos. Sem Ele, nada somos.
Quero, mais uma vez, pedir perdão a minha esposa e meu
filho pela ausência do lar. E sei, sou consciente, que esses
dois anos não serão diferentes. Aumentarão ainda mais os
desafios.
Obrigado a minha equipe do gabinete. Não vou citar nomes,
mas toda equipe. Meu muito obrigado a minha equipe, meus
amigos fieis.
Eu quero deixar um agradecimento ao Partido Republicanos,
Deputado Jhony Paixão, Deputado Pastor Alex Silva, nosso
Presidente Lindomar Garçom. Muito obrigado por tudo.
Mais uma vez, obrigado, colegas deputados, pela indicação
de meu nome para assumir esta honrosa presidência.
Minha gratidão a minha amada Ariquemes, ao meu amado
Vale do Jamari. Minha gratidão ao nosso Estado de Rondônia,
que com o seu povo, destemido pioneiro, gritam com força,
somos brasileiros!
Por um Estado mais humano, agirei com muito amor e garra
para tornar que esta Casa seja reconhecida como “Assembleia
Cidadã”.
Muito obrigado a todos. Que Deus nos abençoe.

(O Senhor Jean Oliveira passa a presidência ao Senhor
Alex Redano às 13 horas e 46 minutos)

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Obrigado, Deputado Jean.
Gente, neste momento, vamos suspender as atividades para
a lavratura da ata. Mas, mais uma vez, eu quero agradecer ao
nosso Governador no Estado de Rondônia, Governador Marcos
Rocha;ao Excelentíssimo Juiz de Direito Rinaldo Forti; ao nosso
companheiro, Vice-Prefeito Maurício Carvalho; ao
Excelentíssimo Senhor Conselheiro Paulo Curi; ao
Excelentíssimo Senhor Aluildo de Oliveira Leite, Procurador-
Geral do Ministério Público; ao Dr. Hans, Defensor Público Geral;
ao Dr. Elton de Assis, Presidente da Ordem dos Advogados.
Gostaria de falar para todos que podem ficar à vontade, que
agora nós teremos um momento burocrático, que é a lavratura
da ata. E voltaremos para leitura. Mais uma vez, muito
obrigado.

O SR. JAIR MONTES – Presidente, Questão de Ordem.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Antes de suspender, passo
a palavra ao Deputado Jair Montes.

O SR. JAIR MONTES – Presidente, é importante até o Deputado
Laerte te lembrou, nos lembrou, de a gente já lembrar os
deputados para amanhã, se possível, fazer uma reunião com
os deputados para definir as Comissões dos deputados.
O SR. LAERTE GOMES - Só para contribuir, Deputado Jair Montes
e Presidente. Amanhã ou hoje, ainda, porque como mudou,
vocês assumiram a Mesa e os da Mesa desceram, então ficam
sem as Comissões. Então precisava fazer as Comissões,
convocar uma Extraordinária para aprovar, para poder publicar,
se possível hoje ou amanhã de manhã.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Meus amigos, é de suma
importância que nós façamos a eleição das Comissões. (fora
do microfone).
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O SR. MARCELO CRUZ – Presidente, não é possível fazer uma
Extraordinária agora à tarde para definir logo essas Comissões,
em seguida? Está todo mundo aqui. Depois do almoço.
O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Sim. Vamos marcar, então,
para as 17:30 aqui ou após o almoço, senhores?
Senhores Deputados, fica marcado — logo após nós vamos
colocar no grupo, provavelmente amanhã ou depois de amanhã.
Neste momento, suspendo esta Sessão pelo tempo necessário
para lavratura da ata sucinta.
Está suspensa a Sessão. Voltaremos daqui a poucos minutos.

(Suspende-se a Sessão às 13 horas e 49 minutos e
reabre-se às 13 horas e 51 minutos)

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Declaro reaberta a Sessão.
Nossa equipe foi muito célere. Então, peço agora para o nosso
nobre 1º Secretário, Deputado Jair Montes, que faça a leitura
da ata.

O SR. JAIR MONTES (1º Secretário) – Procede à leitura da ata,
a seguir:

ATA DA SESSÃO ESPECIAL PARA POSSE DOS MEMBROS
DA MESA DIRETORA DO SEGUNDO BIÊNIO 2021/ 2022 DA
DÉCIMA LEGISLATURA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE RONDÔNIA

“Ao primeiro dia do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte
e um, às dez horas e dezessete minutos, reuniu-se a Assembleia
Legislativa, no Plenário das Deliberações da Assembleia
Legislativa do Estado utilizando o Sistema de Deliberações
Remota, em sua sede, na capital do Estado, em Sessão Especial
da Décima Legislatura, iniciando sob a Presidência do Senhor
Deputado Laerte Gomes, e secretariada pelo Senhor Deputado
Ismael Crispin com as presenças dos Senhores Deputados
presentes no plenário, e de forma remota os Senhores
Deputados: Alan Queiroz, Alex Redano, Alex Silva, Anderson
Pereira, Chiquinho da Emater, Cirone Deiró, Eyder Brasil,
Ezequiel Neiva, Jair Montes, Jean Oliveira, Jhony Paixão, Lazinho
da Fetagro, Luizinho Goebel, Marcelo Cruz e as Senhoras
Deputadas Cassia Muleta e Rosângela Donadon e ausências
dos Senhores Deputados Adelino Follador, Aélcio da TV, Dr.
Neidson, Edson Martins, Geraldo da Rondônia e Lebrão; com a
finalidade de dar posse aos Membros da Mesa Diretora para o
Segundo Biênio da Décima Legislatura, eleitos em 01 de
fevereiro de 2019, em conformidade com os termos do inciso
II do artigo 28 da Constituição Estadual. De forma remota, o
Mestre de Cerimônias convidou as autoridades para compor a
Mesa: Excelentíssimo Senhor Coronel Marcos Rocha,
Governador do Estado de Rondônia; Excelentíssimo Senhor Dr.
Rinaldo Forti, Juiz Secretário-Geral da Presidência,
representando o Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia;
Excelentíssimo Senhor Maurício Carvalho, Vice-Prefeito do
município de Porto Velho; Excelentíssimo Senhor Conselheiro
Dr. Paulo Curi Neto, Presidente do Tribunal de Contas do Estado
de Rondônia; Excelentíssimo Senhor Dr. Aluildo de Oliveira Leite,
Procurador-Geral do Ministério Público Estadual; Excelentíssimo
Senhor Dr. Hans Lucas Immich, Defensor Público Geral do Estado
de Rondônia e Excelentíssimo Senhor Dr. Elton de Assis,
Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional
Rondônia – OAB. Em seguida o Mestre de Cerimônia convidou
a todos os presentes para ouvirem o Hino Céus de Rondônia.

Neste momento o Senhor Presidente passou a Palavra para o
Senhor Emerson Campanholo, Presidente da Igreja Adventista
para o Norte de Rondônia e Acre – Associação Amazônia
Ocidental. Em seguida o Senhor Presidente Deputado Laerte
Gomes concedeu a palavra às autoridades: Excelentíssimo
Senhor Doutor Elton de Assis, Excelentíssimo Senhor Doutor
Hans Lucas Immich, Excelentíssimo Senhor Doutor Paulo Curi
Neto, Excelentíssimo Senhor Doutor Aluildo de Oliveira Leite,
Excelentíssimo Senhor Maurício Carvalho, Excelentíssimo
Senhor Doutor Rinaldo Forti, Excelentíssimo Senhor Coronel
Marcos Rocha, Excelentíssimo Senhor Deputado Ismael Crispin,
após, o Senhor Presidente Deputado Laerte Gomes usou da
palavra para fazer seu pronunciamento sobre o período que
esteve à frente da Presidência no 1º Biênio da Mesa Diretora
da Décima Legislatura. Dando continuidade à Sessão Especial,
o Senhor Presidente solicitou ao Senhor Secretário da Sessão
que procedesse à leitura dos Termos de Posse dos membros
da Mesa Diretora. Em seguida solicitou aos Deputados eleitos
e presentes na Sessão, que assinassem o Termo de Posse. O
Senhor Presidente Deputado Laerte Gomes declarou empossado
para o Segundo Biênio 2021/2022 da Décima Legislatura como
membros da Mesa Diretora Legislativa com mandato de 01/
02/2021 a 31/01/2023 os seguintes Deputados: no cargo de
Presidente da Assembleia Legislativa o Senhor Deputado Alex
Redano; no cargo de 1º Vice-Presidente, Deputado Jean
Oliveira; no cargo de 2º Vice-Presidente, Deputado Marcelo
Cruz; no cargo de 1º Secretário, Deputado Jair Montes; no
cargo de 2º Secretário Deputado CironeDeiró; no cargo de 3º
Secretário Deputado Alex Silva; no cargo de 4º Secretário
Deputado Jhony Paixão. O Senhor Deputado empossado Alex
Redano, assumiu a Presidência dos trabalhos e convidou para
tomar assento à Mesa os Senhores Deputados: Deputado Jean
Oliveira – 1º Vice-Presidente e o Senhor Deputado Jair Montes
– 1º Secretário. Em seguida franqueou a palavra aos Senhores
Deputados: Jhony Paixão, Alex Silva, CironeDeiró, Jair Montes,
Marcelo Cruz, Jean Oliveira, Alan Queiroz, Eyder Brasil, Luizinho
Goebel, Anderson Pereira e ao final, Deputado Alex Redano
realizou seu discurso com relação à posse. Em seguida o Senhor
Presidente suspendeu a Sessão pelo tempo necessário para
lavratura de forma sucinta da presente ata. Reiniciada a Sessão,
o Senhor Presidente solicitou ao Senhor Secretário que
procedesse à leitura da ata, que em votação, sem observações,
foi dada por aprovada. Nada mais havendo a tratar e invocando
a proteção de Deus, e antes de encerrar a presente Sessão,
convocou Sessão Ordinária e Instalação da Terceira Sessão
Legislativa Ordinária da Décima Legislatura, para o dia 23 de
fevereiro, do corrente ano no horário regimental. Plenário das
Deliberações, às treze horas e quarenta e oito minutos do dia
primeiro de fevereiro do ano dois mil e vinte um.”.
Lida a ata, Senhor Presidente.

O SR. ALEX REDANO (Presidente) – Algum deputado gostaria
de discutir a ata? Não havendo nenhuma impugnação, dou por
aprovada a ata. Nada mais havendo a tratar, invocando a
proteção de Deus e, antes de encerrar esta Sessão Especial,
convoco Sessão Ordinária e instalação da 3ª Sessão Legislativa
Ordinária da 10ª Legislatura para o dia 23 de fevereiro do
corrente ano, no horário regimental.
Está encerrada a Sessão.

(Encerra-se esta Sessão Especial às 13 horas e 57
minutos)
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 PORTARIA 002/2021/CA/ALE/RO

O CORREGEDOR GERAL DA
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE RONDÔNIA, no uso
das atribuições legais, que lhe
confere o inciso III, do item 1,
do inciso XXI, do anexo VII, da
Lei Complementar n. 1.056 de 26
de fevereiro de 2020; publicada
no DIOF-RO n. 038 de
28.02.2020,

RESOLVE:

Art. 1º - ALTERAR a composição da Comissão Permanente
de Sindicância e Processo Administrativo Disciplinar designada
pela Portaria nº001/2020/CA/ALE/RO, promovendo as
seguintes substituições:

Art. 2° - DESTITUIR, a pedido, os servidores MAURICIO
COELHO LARA, ocupante do cargo de Assistente Técnico
Legislativo, matrícula n. 100002957, da função de presidente e
o servidor ABDON JACOB ATALLAH NETO, matrícula nº
100003575, ocupante do cargo de Técnico Legislativo, da função
de membro da Comissão Permanente de Sindicância e Processo
Administrativo Disciplinar;

Art. 3º - DESIGNAR para compor Comissão Permanente de
Sindicância e Processo Administrativo Disciplinar, ESLY DA
COSTA SEMPER, ocupante do cargo de Auxiliar Legislativo,
matrícula nº 100009325, como presidente, JOÃO LENES DOS
SANTOS, matrícula nº 100008624, ocupante do cargo de
Técnico Legislativo, como membro e RAIMUNDO FAÇANHA
FERREIRA, matrícula nº 100005224, ocupante do cargo de
Técnico Legislativo, como membro;

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação
no Diário Oficial da ALE-RO.
P. R. e Cumpra-se.

Porto Velho-RO, 09 de fevereiro de 2021.

(Assinatura Eletrônica)
GUILHERME ERSE MOREIRA MENDES

Corregedor Geral

ATO Nº 7/2021-SRH/D/P/ALE

O SECRETÁRIO GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e,
nos termos da Resolução nº 461, de 13 de novembro de 2019
e, o que disciplina o Paragrafo Único do Art. 1º da Resolução
n° 327, de 9 de março de 2016.

RESOLVE:

Conceder 05 (cinco) diárias, no período de 09 a 13/02/2021,
ao Deputado Estadual JAIR DE FIGUEIREDO MONTE, cadastro
nº 200165398, conforme processo nº 6220/2021-e.
Porto Velho - RO, 08 de Fevereiro de 2021.

MARCOS OLIVEIRA DE MATOS
Secretário Geral

ALE/RO

ATO Nº 8/2021-SRH/D/P/ALE

O SECRETÁRIO GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e,
nos termos da Resolução nº 461, de 13 de novembro de 2019
e, o que disciplina a Resolução n° 327, de 9 de março de
2016.

RESOLVE:
Conceder 05 (cinco) diárias, no período de 09 a 13/02/2021,
ao servidor relacionado, que irá assessorar o Deputado Estadual
JAIR DE FIGUEIREDO MONTE, em reuniões no Ministério de
Minas e Energia e nos Gabinetes dos Deputados da bancada
Federal Lucio Mosquini e Mariana Carvalho, em Brasília - DF,
conforme processo nº 6220/2021-e.

Matrícula 200165406
Nome Izaias Luiz do Nascimento
Cargo Chefe Gab. Deputado
Lotação Gab. Dep.Jair Montes

Porto Velho - RO, 08 de Fevereiro de 2021.

MARCOS OLIVEIRA DE MATOS
Secretário Geral

ALE/RO

SUP. DE RECURSOS HUMANOSCORREGEDORIA ADMINISTRATIVA
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ATO Nº0255/2021-SRH/SG/ALE

O SECRETÁRIO-GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e,
nos termos do Art.13 da LC nº 1.056/2020, publicado em 28
de fevereiro, resolve:

E X O N E R A R

ADEMIR SOUZA MESQUITA, do Cargo de Provimento em
Comissão de Assessor Técnico, código AT-20, do Gabinete da
Comissão Permanente de Saúde, Previdência e Assistência
Social, a contar de 02 de fevereiro de 2021.

Porto Velho, 05 de fevereiro de 2021.

MARCOS OLIVEIRA DE MATOS
                 Secretário-Geral ALE/RO

ATO Nº0259/2021-SRH/SG/ALE

O SECRETÁRIO-GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e,
nos termos do Art.13 da LC nº 1.056/2020, publicado em 28
de fevereiro, resolve:

N O M E A R

ADEMIR SILVEIRA, para exercer o Cargo de Provimento em
Comissão de Assistente Parlamentar, código ASP-24, no
Gabinete do Deputado Alan Queiroz, a contar de 02 de fevereiro
de 2021.

Porto Velho, 05 de fevereiro de 2021.

MARCOS OLIVEIRA DE MATOS
                 Secretário-Geral ALE/RO

ATO Nº0182/2021-SRH/SG/ALE

O SECRETÁRIO-GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e,
nos termos do Art.14 da LC nº 1.056/2020, publicado em 28
de fevereiro, resolve:

A L T E R A R

A  lotação dos servidores relacionados, para o Gabinete da
Comissão Permanente de Finanças, Economia, Tributação,
Orçamento e Organização Adminstrativa, a contar de 02 de
fevereiro de 2021.

Nome  Matrícula
AGARDENE INACIO FREIRE 200166688
ALIDIANE DO COUTO REIS 200167211
APARECIDO MIRANDA 200166682
DELMIRA DUARTE BRITES 200167213
DEMOCRITO INACIO DE OLIVEIRA 100017774
DIDIANE AFONSO GOMES 200167214

FRANCISCA DE QUEIROZ VIANA RIBEIRO 200166684
GEORGES RAMEZ ISBER 200167207
JOSEFA GONÇALVES DE O. FIGUEIREDO 200165870
JULIA MARIA COUTO MUNIZ CRUZ 200166387
PAULA THAIS ALVES ISERI 200166462
ROBSON FERNANDO BATISTAO 200166377
RONE KENNEDY LEMOS DA SILVA 200166047
UBIRAJAR NATAL FERREIRA 200167360

Porto Velho, 03 de fevereiro de 2021.

MARCOS OLIVEIRA DE MATOS
                 Secretário-Geral ALE/RO

ATO Nº0279/2021-SRH/SG/ALE

O SECRETÁRIO-GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e,
nos termos do Art.13 da LC nº 1.056/2020, publicado em 28
de fevereiro, resolve:

N O M E A R

ALINE ALMEIDA DA COSTA, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Membro de Comissão de Compras
e Licitações, código DAS-06, do Departamento de Compras –
Superintendência de Compras e Licitações, a contar de 05 de
fevereiro de 2021.

Porto Velho, 08 de fevereiro de 2021.

MARCOS OLIVEIRA DE MATOS
                 Secretário-Geral ALE/RO

ATO Nº 0267/2021-SRH/SG/ALE

O SECRETÁRIO-GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e,
nos termos do Art.14 da LC nº 1.056/2020, publicado em 28
de fevereiro, resolve:

A L T E R A R

A  lotação dos servidores relacionados, para o Gabinete da
Comissão Permanente de Defesa dos Direitos da Criança,
Adolescente, da Mulher e do Idoso, a contar de 02 de
fevereirode 2021.

Nome  Matrícula
ANA LUCIA ARANTES DA SILVA 200162085
JAQUELINE LIMA G. GONÇALVES 200168155
MARIO LEANDRO VILARIM BONAZZA 200166773
SANDRA DE LIMA ALMEIDA PINHEIRO 200168154
TARCISIO FRANKLIN ALVES DOS SANTOS 200168204

Porto Velho, 08 de fevereiro de 2021.

MARCOS OLIVEIRA DE MATOS
                 Secretário-Geral ALE/RO
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ATO Nº0285/2021-SRH/SG/ALE

O SECRETÁRIO-GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e,
nos termos do Art.13 da LC nº 1.056/2020, publicado em 28 de
fevereiro, resolve:

N O M E A R

AYNOA VENANCIA EUGENIO DOS SANTOS DE SOUZA, para
exercer o Cargo de Provimento em Comissão de Assistente
Parlamentar, código ASP-20, no Gabinete do Deputado
Chiquinho da Emater, a contar de 08 de fevereiro de 2021.

Porto Velho, 08 de fevereiro de 2021.

MARCOS OLIVEIRA DE MATOS
                 Secretário-Geral ALE/RO

ATO Nº0257/2021-SRH/SG/ALE

O SECRETÁRIO-GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e,
nos termos do Art.13 da LC nº 1.056/2020, publicado em 28 de
fevereiro, resolve:

N O M E A R

BRUNA LIMA MELO, para exercer o Cargo de Provimento em
Comissão de Assessor Técnico, código AT-14, no Gabinete da
Comissão Permanente de Educação e Cultura, a contar de 02
de fevereiro de 2021.

Porto Velho, 05 de fevereiro de 2021.

MARCOS OLIVEIRA DE MATOS
                 Secretário-Geral ALE/RO

ATO Nº0179/2021-SRH/SG/ALE

O SECRETÁRIO-GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e,
nos termos do Art.14 da LC nº 1.056/2020, publicado em 28 de
fevereiro, resolve:

A L T E R A R

A  lotação dos servidores relacionados, para o Gabinete da 3ª
Secretária - Deputado Alex Silva, a contar de 02 de fevereiro
de 2021.

Nome                     Matrícula
CARLA CRISTINA VIDAL RODRIGUES 200167311
CLESIO GOMES VIANA 200166131
LIGIA TAYNARA ALVES DA SILVA 200167174
ESTHER LUIZA DA SILVA SANTOS SILVA 200168610
MARCELLO AUGUSTO LIMA SANTOS 200165776

Porto Velho, 03 de fevereiro de 2021.

MARCOS OLIVEIRA DE MATOS
                 Secretário-Geral ALE/RO

ATO Nº0260/2021-SRH/SG/ALE

O SECRETÁRIO-GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e,
nos termos do Art.13 da LC nº 1.056/2020, publicado em 28
de fevereiro, resolve:

N O M E A R

CLEBER JUNIOR SOUZA DINIZ, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Assistente Parlamentar, código
ASP-29, no Gabinete do Deputado Alan Queiroz, a contar de
02 de fevereiro de 2021.

Porto Velho, 05 de fevereiro de 2021.

MARCOS OLIVEIRA DE MATOS
                 Secretário-Geral ALE/RO

ATO Nº 0184/2021-SRH/SG/ALE

O SECRETÁRIO-GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e,
nos termos do Art.14 da LC nº 1.056/2020, publicado em 28
de fevereiro, resolve:

A L T E R A R

O Cargo em Comissão dos servidores relacionados, para
Assistente Tecnico, e relotar no Gabinete da Comissão
Permanente de Industria, Comercio Ciência e Tecnologia, a
contar de 02 de fevereiro de 2021.

Nome                      Matrícula
DAIANA PEREIRA OLIVEIRA  200168847
DERICK UZAI DE MORAIS  200168718
DARLIN WENDEL SOUZA SANTOS  200166752
MARIA CAMILA M. DO NASCIMENTO  200169032
PAMELA MISLENE DE JESUS MOREIRA  200168898

Porto Velho, 03 de fevereiro de 2021.

MARCOS OLIVEIRA DE MATOS
                 Secretário-Geral ALE/RO

ATO Nº0273/2021-SRH/SG/ALE

O SECRETÁRIO-GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e,
nos termos do Art.13 da LC nº 1.056/2020, publicado em 28
de fevereiro, resolve:

E X O N E R A R

DIANA FELIX DA SILVA, do Cargo de Provimento em
Comissão de Assessor Parlamentar, código AP-27, do Gabinete
da Presidência, a contar de 1º de fevereiro de 2021.

Porto Velho, 08 de fevereiro de 2021.

MARCOS OLIVEIRA DE MATOS
                 Secretário-Geral ALE/RO
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ATO Nº0278/2021-SRH/SG/ALE

O SECRETÁRIO-GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e,
nos termos do Art.13 da LC nº 1.056/2020, publicado em 28
de fevereiro, resolve:

E X O N E R A R

DOMINGOS SAVIO MARCONDES DALL’AGLIO,
matricula100003286, Assistente Técnico Legislativo, pertencente
ao Quadro de Pessoal Efetivo desta Casa Legislativa, da Função
de Membro da Comissão de Compras e Licitações, código DAS-
06, a contar de 05 de fevereiro de 2021.

Porto Velho, 08 de fevereiro de 2021.

MARCOS OLIVEIRA DE MATOS
                 Secretário-Geral ALE/RO

ATO Nº0276/2021-SRH/SG/ALE

O SECRETÁRIO-GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e,
nos termos do Art.13 da LC nº 1.056/2020, publicado em 28
de fevereiro, resolve:

N O M E A R

EDMILSON GOMES OLIVEIRA, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Assistente Parlamentar, código
ASP-14, no Gabinete do Deputado Jhony Paixão, a contar de
08 de fevereiro de 2021.

Porto Velho, 09 de fevereiro de 2021.

MARCOS OLIVEIRA DE MATOS
                 Secretário-Geral ALE/RO

ATO Nº0281/2021-SRH/SG/ALE

O SECRETÁRIO-GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e,
nos termos do Art.13 da LC nº 1.056/2020, publicado em 28
de fevereiro, resolve:

N O M E A R

EVERTON JOSE DOS SANTOS FILHO, para exercer o Cargo
de Provimento em Comissão de Presidente da Comissão
Permanente de Pregão, código DAS-05, do Departamento de
Compras - Superintendência de Compras e Licitações, a contar
de 1º de fevereiro de 2021.

Porto Velho, 08 de fevereiro de 2021.

MARCOS OLIVEIRA DE MATOS
                 Secretário-Geral ALE/RO

ATO Nº0262/2021-SRH/SG/ALE

O SECRETÁRIO-GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e,
nos termos do Art.13 da LC nº 1.056/2020, publicado em 28
de fevereiro, resolve:

N O M E A R

GLEISON CONCEIÇÃO DINIZ, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Assistente Parlamentar, código
ASP-24, no Gabinete do Deputado Alan Queiroz, a contar de
02 de fevereiro de 2021.

Porto Velho, 05 de fevereiro de 2021.

MARCOS OLIVEIRA DE MATOS
                 Secretário-Geral ALE/RO

ATO Nº0266/2021-SRH/SG/ALE

O SECRETÁRIO-GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e,
nos termos do Art.14 da LC nº 1.056/2020, publicado em 28
de fevereiro, resolve:

A L T E R A R

O Cargo em Comissão dos servidores relacionados, para
Assistente Tecnico,  e relotar no Gabinete da Comissão
Permanente de Defesa dos Direitos da criança, do Adolescente,
da Mulher e do Idoso, a contar de 02 de fevereiro de 2021.

Nome  Matrícula
IVONE ALVES DE OLIVEIRA 200168950
MIRIAN CARVALHO COSTA 200167738

Porto Velho, 05 de fevereiro de 2021.

MARCOS OLIVEIRA DE MATOS
                 Secretário-Geral ALE/RO

ATO Nº0177/2021-SRH/SG/ALE

O SECRETÁRIO-GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e,
nos termos do Art.14 da LC nº 1.056/2020, publicado em 28
de fevereiro, resolve:

A L T E R A R

A  lotação dos servidores relacionados, para o Gabinete da
Comissão Permanente de Habitação e Assuntos Municipais, a
contar de 02 de fevereiro de 2021.
Nome                     Matrícula
JOSE AUGUSTO DA SILVA 200168899
EDISON CEZAR DA SILVA 200166278
EDNA MARIA GOMES 200166485
FRANCISCO AROLDO V. DE OLIVEIRA 200166486
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RYAN MARQUES DE OLIVEIR MEDEIROS 200168683
JULIANE SILVA CARRIÇO 200166354
ANADRIS MAIA PEREIRA 200169043
MARIA RAIMUNDA ALVES DE MELO 200166899
SIDCLEY DA SILVA NEVES 200166455
TOMAS CAVALCANTE FEITOSA 200166898
VALCEMIR DE LIMA SANTOS 200166491
WELINTON PEREIRA GUEDES FILHO 200166470
YARA NARJARA SOUZA VASCONCELOS 200166282

Porto Velho, 03 de fevereiro de 2021.

MARCOS OLIVEIRA DE MATOS
                 Secretário-Geral ALE/RO

ATO Nº0277/2021-SRH/SG/ALE

O SECRETÁRIO-GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e,
nos termos do Art.13 da LC nº 1.056/2020, publicado em 28 de
fevereiro, resolve:

N O M E A R

LICEU RODRIGUES BANDEIRA, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Assistente Parlamentar, código
ASP-14, no Gabinete do Deputado Jhony Paixão, a contar de 08
de fevereiro de 2021.

Porto Velho, 08 de fevereiro de 2021.

MARCOS OLIVEIRA DE MATOS
                 Secretário-Geral ALE/RO

ATO Nº0271/2021-SRH/SG/ALE

O SECRETÁRIO-GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e,
nos termos do Art.14 da LC nº 1.056/2020, publicado em 28 de
fevereiro, resolve:

A L T E R A R

O Cargo em Comissãoda Servidora LUNA KAFKA MELO
,matricula 200165986, para Assistente Técnico, Código AST-
14, e relotar no Gabinete da Comissão Permanente de Saúde,
Previdência e Assistência Social, a contar de 02 de fevereiro de
2021.

Porto Velho, 03 de fevereiro de 2021.

MARCOS OLIVEIRA DE MATOS
                 Secretário-Geral ALE/RO

ATO Nº0269/2021-SRH/SG/ALE

O SECRETÁRIO-GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e,
nos termos do Art.13 da LC nº 1.056/2020, publicado em 28
de fevereiro, resolve:

E X O N E R A R

LUZIA AQUINO DE CARVALHO, do Cargo de Provimento em
Comissão de Assistente Parlamentar, código ASP-18, do
Gabinete do Deputado Alex Silva, a contar de 05 de fevereiro
de 2021.

Porto Velho, 05 de fevereiro de 2021.

MARCOS OLIVEIRA DE MATOS
                 Secretário-Geral ALE/RO

ATO Nº 0270/2021-SRH/SG/ALE

O SECRETÁRIO-GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e,
nos termos do Art.14 da LC nº 1.056/2020, publicado em 28
de fevereiro, resolve:

A L T E R A R

A lotação dos servidores relacionados, para Gabinete da
Comissão Permanente de Industria, Comercio, Ciência e
Tecnologia, a contar de 02 de fevereiro de 2021.

Nome  Matrícula
MAIARA TAIS RIBEIRO DE LIMA 200167787
NAIARA BONFIM DE BRITO 200169026
VIVIAN HEIMA DE SOUZA OLIVEIRA 200167863

Porto Velho, 05 de fevereiro de 2021.

MARCOS OLIVEIRA DE MATOS
                 Secretário-Geral ALE/RO

ATO Nº0280/2021-SRH/SG/ALE

O SECRETÁRIO-GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e,
nos termos do Art.13 da LC nº 1.056/2020, publicado em 28
de fevereiro, resolve:

N O M E A R

MARCIO ERIC MARQUES GAHU DA SILVA, matricula nº
100021058, Cargo de Analista Legislativo, pertencente ao
Quadro de Pessoal Efetivo desta Casa Legislativa, para exercer
a Função em Comissão de Membro de Comissão de Compras
e Licitações, código DAS-06, do Departamento de Compras –
Superintendência de Compras e Licitações, a contar de 05 de
fevereiro de 2021.

Porto Velho, 08 de fevereiro de 2021.

MARCOS OLIVEIRA DE MATOS
                 Secretário-Geral ALE/RO
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ATO Nº0264/2021-SRH/SG/ALE

O SECRETÁRIO-GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e,
nos termos do Art.13 da LC nº 1.056/2020, publicado em 28
de fevereiro, resolve:

N O M E A R

MATHEUS WILLIAN DA SILVA NEVES, para exercer o Cargo
de Provimento em Comissão de Assistente Parlamentar, código
ASP-14, no Gabinete do Deputado Alan Queiroz, a contar de
02 de fevereiro de 2021.

Porto Velho, 05 de fevereiro de 2021.

MARCOS OLIVEIRA DE MATOS
                 Secretário-Geral ALE/RO

ATO Nº0284/2021-SRH/SG/ALE

O SECRETÁRIO-GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e,
nos termos do Art.13 da LC nº 1.056/2020, publicado em 28
de fevereiro, resolve:

N O M E A R

MIGUEL KELVIAN TORRES SENA, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Assistente Parlamentar, código
ASP-14, no Gabinete do Deputado Chiquinho da Emater, a
contar de 08 de fevereiro de 2021.

Porto Velho, 08 de fevereiro de 2021.

MARCOS OLIVEIRA DE MATOS
                 Secretário-Geral ALE/RO

ATO Nº0272/2021-SRH/SG/ALE

O SECRETÁRIO-GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e,
nos termos do Art.13 da LC nº 1.056/2020, publicado em 28
de fevereiro, resolve:

E X O N E R A R

NATHAN MATHEUS DO NASCIMENTO, do Cargo de
Provimento em Comissão de Assistente Parlamentar, código
ASP-14, do Gabinete do Deputado Alex Redano, a contar de 11
de janeiro de 2021.

Porto Velho, 08 de fevereiro de 2021.

MARCOS OLIVEIRA DE MATOS
                 Secretário-Geral ALE/RO

ATO Nº0258/2021-SRH/SG/ALE

O SECRETÁRIO-GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e,
nos termos do Art.13 da LC nº 1.056/2020, publicado em 28
de fevereiro, resolve:

N O M E A R

NICOLE DIANE MALTEZO MARTINS, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Assessor Técnico, código AT-22,
no Gabinete da Comissão Permanente de Educação e Cultura,
a contar de 02 de fevereiro de 2021.

Porto Velho, 05 de fevereiro de 2021.

MARCOS OLIVEIRA DE MATOS
                 Secretário-Geral ALE/RO

ATO Nº0180/2021-SRH/SG/ALE

O SECRETÁRIO-GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e,
nos termos do Art.14 da LC nº 1.056/2020, publicado em 28
de fevereiro, resolve:

A L T E R A R

A  lotação dos servidores relacionados, para o Gabinete da
Comissão Permanente de Constituição e Justiça e de Redação,
a contar de 02 de fevereiro de 2021.
Nome                     Matrícula
QUEILA DANIELE SOUZA DIAS 200168959
KELI DE OLIVEIRA AFONSO 200168956
ANA VALERIA RODRIGUES 200166606
LARISSA LIMA PINTO 200167766
BRUNA CRISTIELE SOUZA BRAGA 200169129
FLAVIO CEZAR SARMENTO DOS SANTOS 200167028
JONATHAS EDUARDO GOMES DE OLIVEIRA 200166453
PATRICIA DE AZEVEDO ARCANJO SCHNEIDER 200165900
ROBERTO SILVA DE SOUZA 200167563
TAINARA DA SILVA PASSOS 200167168

Porto Velho, 03 de fevereiro de 2021.

MARCOS OLIVEIRA DE MATOS
                 Secretário-Geral ALE/RO

ATO Nº0261/2021-SRH/SG/ALE

O SECRETÁRIO-GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e,
nos termos do Art.13 da LC nº 1.056/2020, publicado em 28
de fevereiro, resolve:

N O M E A R
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ROBSON ALVES DE OLIVEIRA, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Secretário de Apoio, código DAG-
03, no Gabinete do Deputado Alan Queiroz, a contar de 02 de
fevereiro de 2021.

Porto Velho, 05 de fevereiro de 2021.

MARCOS OLIVEIRA DE MATOS
                 Secretário-Geral ALE/RO

ATO Nº0265/2021-SRH/SG/ALE

O SECRETÁRIO-GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e,
nos termos do Art.13 da LC nº 1.056/2020, publicado em 28 de
fevereiro, resolve:

N O M E A R

ROSIMERE SILVA DO NASCIMENTO, para exercer o Cargo
de Provimento em Comissão de Secretária de Apoio, código
DAG-03, no Gabinete da 1ª Secretaria - Deputado Jair Montes,
a contar de 08 de fevereiro de 2021.

Porto Velho, 08 de fevereiro de 2021.

MARCOS OLIVEIRA DE MATOS
                 Secretário-Geral ALE/RO

ATO Nº0268/2021-SRH/SG/ALE

O SECRETÁRIO-GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e,
nos termos do Art.14 da LC nº 1.056/2020, publicado em 28 de
fevereiro, resolve:

A L T E R A R

O Cargo em Comissão da Servidora SANDRA HAMMARSTRON
OLIVEIRA, matricula 200168919, para Assistente Técnico, e
relotar no Gabinete da Comissão Permanente de Saúde,
Previdência e Assistência Social, a contar de 02 de fevereiro de
2021.

Porto Velho, 05 de fevereiro de 2021.

MARCOS OLIVEIRA DE MATOS
                 Secretário-Geral ALE/RO

ATO Nº0274/2021-SRH/SG/ALE

O SECRETÁRIO-GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e,
nos termos do Art.13 da LC nº 1.056/2020, publicado em 28 de
fevereiro, resolve:

E X O N E R A R

SANDRA HAMMARSTRON DE OLIVEIRA, do Cargo de
Provimento em Comissão de Assistente Técnico, código AST-
14, do Gabinete da Comissão Permanente de Saúde e

Assistência social, a contar de 09 de fevereiro de 2021.

Porto Velho, 08 de fevereiro de 2021.

MARCOS OLIVEIRA DE MATOS

                 Secretário-Geral ALE/RO

ATO Nº0263/2021-SRH/SG/ALE

O SECRETÁRIO-GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO

ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e,
nos termos do Art.13 da LC nº 1.056/2020, publicado em 28

de fevereiro, resolve:

N O M E A R

SERGIO FRIZANCO PINHEIRO FILHO, para exercer o Cargo

de Provimento em Comissão de Assistente Parlamentar, código

ASP-20, no Gabinete do Deputado Alan Queiroz, a contar de

02 de fevereiro de 2021.

Porto Velho, 05 de fevereiro de 2021.

MARCOS OLIVEIRA DE MATOS

                 Secretário-Geral ALE/RO

ATO Nº0256/2021-SRH/SG/ALE

O SECRETÁRIO-GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO

ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e,

nos termos do Art.13 da LC nº 1.056/2020, publicado em 28

de fevereiro, resolve:

N O M E A R

THALYS PATRICK DE ARAUJO BARROSO, para exercer o

Cargo de Provimento em Comissão de Assistente Especial de

Gabinete, código DAG-06, no Gabinete da Deputada Rosangela

Donadon, a contar de 02 de fevereiro de 2021.

Porto Velho, 05 de fevereiro de 2021.

MARCOS OLIVEIRA DE MATOS

                 Secretário-Geral ALE/RO
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