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DECRETO LEGISLATIVO Nº 1286, DE 1º DE SETEMBRO
DE 2021

Concede a Medalha do Mérito Legislativo
ao Sargento do Bombeiro Militar do Estado
de Rondônia Roberto Elias da Silva.

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DE RONDÔNIA, nos termos do inciso IX do § 1º do artigo 14
do Regimento Interno e do Decreto Legislativo nº 591, de 20
de maio de 2015, alterado pelos Decretos Legislativos nº 627,
de 30 de março de 2016, de 24 de agosto de 2016 e 1.124, de
23 de outubro de 2019, promulga o seguinte Decreto
Legislativo:

Art. 1º  Concede a Medalha do Mérito Legislativo ao Sargento
do Bombeiro Militar do Estado de Rondônia ROBERTO ELIAS
DA SILVA pelos relevantes serviços prestados ao Estado de
Rondônia.

Art. 2º  Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, 1º de setembro de 2021.

Deputado ALEX REDANO
Presidente – ALE/RO

DECRETO LEGISLATIVO Nº 1287, DE 1º DE SETEMBRO DE
2021

Concede a Medalha do Mérito Legislativo ao
Cabo da Polícia Militar do Estado de
Rondônia Daniel Rodrigues Braga.

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DE RONDÔNIA, nos termos do inciso IX do § 1º do artigo 14 do
Regimento Interno e do Decreto Legislativo nº 591, de 20 de
maio de 2015, alterado pelos Decretos Legislativos nº 627, de
30 de março de 2016, de 24 de agosto de 2016 e 1.124, de 23
de outubro de 2019, promulga o seguinte Decreto Legislativo:

Art. 1º  Concede a Medalha do Mérito Legislativo ao Cabo da
Polícia Militar do Estado de Rondônia DANIEL RODRIGUES
BRAGA pelos relevantes serviços prestados ao Estado de
Rondônia.

Art. 2º  Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, 1º de setembro de 2021.

Deputado ALEX REDANO
Presidente – ALE/RO

DECRETO LEGISLATIVO Nº 1288, DE 1º DE SETEMBRO DE
2021

Concede o Título Honorífico de Cidadão do
Estado de Rondônia ao Senhor André
Rodrigues Silveira.

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DE RONDÔNIA, nos termos do inciso IX do § 1º do artigo 14,
combinado com os artigos 166 e 167 do Regimento Interno,
promulga o seguinte Decreto Legislativo:
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Art. 1º. Fica concedido o Título Honorífico de Cidadão do Estado
de Rondônia ao Senhor ANDRÉ RODRIGUES SILVEIRA, pelos
relevantes serviços prestados ao Estado de Rondônia.

Art. 2º. Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, 1º de setembro de 2021.

Deputado ALEX REDANO
Presidente – ALE/RO

DECRETO LEGISLATIVO Nº 1289, DE 1º DE SETEMBRO DE
2021

Concede o Título Honorífico de Honra ao
Mérito ao Cabo PM Marcello Machula.

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DE RONDÔNIA, nos termos do inciso IX do § 1º do artigo 14 do
Regimento Interno, promulga o seguinte Decreto Legislativo:

Art. 1º. Fica concedido o Título Honorífico de Honra ao Mérito
ao Cabo PM MARCELLO MACHULA, pelos relevantes serviços
prestados ao Estado de Rondônia.

Art. 2º  Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, 1º de setembro de 2021.

Deputado ALEX REDANO
Presidente – ALE/RO

DECRETO LEGISLATIVO Nº 1290, DE 1º DE SETEMBRO DE
2021

Concede o Título Honorífico de Honra ao
Mérito ao Cabo PM Paulo Roberto dos
Santos Júnior.

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DE RONDÔNIA, nos termos do inciso IX do § 1º do artigo 14 do
Regimento Interno, promulga o seguinte Decreto Legislativo:

Art. 1º. Fica concedido o Título Honorífico de Honra ao Mérito
ao Cabo PM PAULO ROBERTO DOS SANTOS JÚNIOR, pelos
relevantes serviços prestados ao Estado de Rondônia.

Art. 2º  Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, 1º de setembro de 2021.

Deputado ALEX REDANO
Presidente – ALE/RO

DECRETO LEGISLATIVO Nº 1291, DE 1º DE SETEMBRO
DE 2021

Concede a Medalha do Mérito Legislativo
ao Sargento do Bombeiro Militar do Estado
de Rondônia Eduard de Oliveira Motta.

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE
RONDÔNIA, nos termos do inciso IX do § 1º do artigo 14 do
Regimento Interno e do Decreto Legislativo nº 591, de 20 de
maio de 2015, alterado pelos Decretos Legislativos nº 627, de
30 de março de 2016, de 24 de agosto de 2016 e 1.124, de 23
de outubro de 2019, promulga o seguinte Decreto Legislativo:

Art. 1º  Concede a Medalha do Mérito Legislativo ao Sargento
do Bombeiro Militar do Estado de Rondônia EDUARD DE
OLIVEIRA MOTTA pelos relevantes serviços prestados ao
Estado de Rondônia.

Art. 2º  Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, 1º de setembro de 2021.

Deputado ALEX REDANO
Presidente – ALE/RO

DECRETO LEGISLATIVO Nº 1292, DE 1º DE SETEMBRO
DE 2021

Concede a Medalha do Mérito Legislativo
ao Pastor Presidente da Igreja Evangélica
Assembleia de Deus em Cacoal, Roberto
Alves Varjão.

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DE RONDÔNIA, nos termos do inciso IX do § 1º do artigo 14
do Regimento Interno e do Decreto Legislativo nº 591, de 20
de maio de 2015, alterado pelos Decretos Legislativos nº 627,
de 30 de março de 2016, de 24 de agosto de 2016 e 1.124, de
23 de outubro de 2019, promulga o seguinte Decreto
Legislativo:

Art. 1º  Concede a Medalha do Mérito Legislativo ao Pastor
Presidente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Cacoal,
ROBERTO ALVES VARJÃO pelos relevantes serviços
prestados ao Estado de Rondônia.

Art. 2º  Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, 1º de setembro de 2021.

Deputado ALEX REDANO
Presidente – ALE/RO
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ATO Nº2620/2021-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

ADALBERTO NERY DE OLIVEIRA, do Cargo de Provimento
em Comissão de Secretario Executivo, código DAG-04, do
Gabinete do Deputado Cirone Deiró, a contar de 1º de setembro
de 2021.

Porto Velho, 01 de setembro de 2021.

MARCOS OLIVEIRA DE MATOS
SECRETÁRIO-GERAL ALE/RO

ATO Nº2637/2021-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

ALICE LEIA MARIA RODRIGUES FELIPE, para exercer o Cargo
de Provimento em Comissão de Assistente Parlamentar, código
ASP-14, no Gabinete do Deputado Jhony Paixão, a contar de 1º
de setembro de 2021.

Porto Velho, 01 de setembro de 2021.

MARCOS OLIVEIRA DE MATOS
SECRETÁRIO-GERAL ALE/RO

ATO Nº2606/2021-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 referencia do Cargo em Comissão da Servidora ANA
CAROLINA ANDRADE DE OLIVEIRA, matrícula 200167857,
Assistente Técnico, para o código AST-17, do Gabinete do
Deputado Alex Silva, a contar de 1º de setembro de 2021.

Porto Velho, 01 de setembro de 2021.

MARCOS OLIVEIRA DE MATOS
SECRETÁRIO-GER ALE/RO

ATO Nº2614/2021-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 da Servidora ANA CLETA RIPARDO GOMES,
matrícula 200170166, Assistente Técnico, para o Gabinete do
Deputado Alex Silva, a contar de 1º de setembro de 2021.

Porto Velho, 01 de setembro de 2021.

MARCOS OLIVEIRA DE MATOS
SECRETÁRIO-GERAL ALE/RO

ATO Nº2615/2021-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

ARLETE ALMEIDA DE QUEIROZ, do Cargo de Provimento em
Comissão de Assistente Técnico, código AST-21, do Gabinete
do Deputado Adelino Follador, a contar de 1º de setembro de
2021.

Porto Velho, 01 de setembro de 2021.

MARCOS OLIVEIRA DE MATOS
SECRETÁRIO-GERAL ALE/RO

ATO Nº2607/2021-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 referencia do Cargo em Comissão do Servidor CRISTIANO
AMARILDO DA SILVA OLIVEIRA, matrícula 200168935,
Assistente Parlamentar, para o código ASP-17, do Gabinete do
Deputado Alex Silva, a contar de 1º de setembro de 2021.

Porto Velho, 01 de setembro de 2021.

MARCOS OLIVEIRA DE MATOS
SECRETÁRIO-GERAL ALE/RO

SUP. DE RECURSOS HUMANOS
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ATO Nº2600/2021-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

DIEGO FERNANDES DA SILVA, do Cargo de Provimento em
Comissão de Assistente Técnico, código AST-15, do Gabinete
da Comissão Permanente de Transportes e Obras Públicas, a
contar de 1º de setembro de 2021.

Porto Velho, 01 de setembro de 2021.

MARCOS OLIVEIRA DE MATOS
SECRETÁRIO-GERAL ALE/RO

ATO Nº2603/2021-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 referencia do Cargo em Comissão do Servidor DIEGO
PASQUIM TOLOTTI, matrícula 200166460, Assessor Técnico,
para o código AT-23, do Gabinete da Comissão Permanente de
Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania, a contar de 1º de
setembro de 2021.

Porto Velho, 01 de setembro de 2021.

MARCOS OLIVEIRA DE MATOS
SECRETÁRIO-GERAL ALE/RO

ATO Nº2610/2021-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 do Servidor EDINEI CELESTINO DE SOUZA JUNIOR,
matrícula 200169672, Assistente Técnico, para o Gabinete do
Deputado Anderson Pereira, a contar de 1º de setembro de
2021.

Porto Velho, 01 de setembro de 2021.

MARCOS OLIVEIRA DE MATOS
SECRETÁRIO-GERAL ALE/RO

ATO Nº2629/2021-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 do Servidor ELY DAS CHAGAS SILVA, matrícula
200167066, Assistente Técnico, para o Gabinete do Deputado
Edson Martins, a contar de 1º de setembro de 2021.

Porto Velho, 01 de setembro de 2021.

MARCOS OLIVEIRA DE MATOS
SECRETÁRIO-GERAL ALE/RO

ATO Nº2627/2021-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 da Servidora EMILIA PATRICIA PARENTE DOS
SANTOS, matrícula 200169211, Assistente Técnico, para o
Gabinete do Deputado Edson Martins, a contar de 1º de
setembro de 2021.

Porto Velho, 01 de setembro de 2021.

MARCOS OLIVEIRA DE MATOS
SECRETÁRIO-GERAL ALE/RO

ATO Nº2611/2021-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 referencia do Cargo em Comissão da Servidora ERICA
UCHOA DOS SANTOS NOGUEIRA, matrícula 200166383,
Assistente Técnico, para o código AST-25, e relotar no Gabinete
da Comissão Permanente de Constituição e Justiça e de
Redação, a contar de 1º de setembro de 2021.

Porto Velho, 01 de setembro de 2021.

MARCOS OLIVEIRA DE MATOS
SECRETÁRIO-GERAL ALE/RO
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ATO Nº2625/2021-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 do Servidor GUSTAVO RODRIGUES
LOPES, matrícula 200169841, para Assistente Técnico, e relotar
no Gabinete da Comissão Permanente de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável, a contar de 1º de setembro de
2021.

Porto Velho, 01 de setembro de 2021.

MARCOS OLIVEIRA DE MATOS
SECRETÁRIO-GERAL ALE/RO

ATO Nº2613/2021-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

HIEMERSON FERREIRA SANTOS, do Cargo de Provimento em
Comissão de Assistente Parlamentar, código ASP-20, do
Gabinete do Deputado Alex Redano, a contar de 1º de setembro
de 2021.

Porto Velho, 01 de setembro de 2021.

MARCOS OLIVEIRA DE MATOS
SECRETÁRIO-GERAL ALE/RO

ATO Nº2632/2021-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

JAMILSON SILVA DE MELO JUNIOR, para exercer o Cargo
de Provimento em Comissão de Assistente Parlamentar, código
ASP-21, no Gabinete do Deputado Anderson Pereira, a contar
de 1º de setembro de 2021.

Porto Velho, 01 de setembro de 2021.

MARCOS OLIVEIRA DE MATOS
SECRETÁRIO-GERAL ALE/RO

ATO Nº2635/2021-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

JESSICA RODRIGUES FELIPE OLIVEIRA, para exercer o Cargo
de Provimento em Comissão de Assistente Parlamentar, código
ASP-14, no Gabinete do Deputado Jhony Paixão, a contar de 1º
de setembro de 2021.

Porto Velho, 01 de setembro de 2021.

MARCOS OLIVEIRA DE MATOS
SECRETÁRIO-GERAL ALE/RO

ATO Nº2618/2021-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 JOANA AGUIDA DE JESUS
DE SOUSA, matrícula 200169229, para Secretário Executivo,
código DAG-04, do Gabinete do Deputado Cirone Deiró, a contar
de 1º de setembro de 2021.

Porto Velho, 01 de setembro de 2021.

MARCOS OLIVEIRA DE MATOS
SECRETÁRIO-GERAL ALE/RO

ATO Nº2604/2021-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 do Servidor JOÃO CAVALCANTE
GUANACOMA, matrícula 200168747, para Assistente Técnico,
e relotar no Gabinete da Comissão Permanente de Defesa dos
Direitos Humano e Cidadania, a contar de 1º de setembro de
2021.

Porto Velho, 01 de setembro de 2021.

MARCOS OLIVEIRA DE MATOS
SECRETÁRIO-GERAL ALE/RO
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ATO Nº2601/2021-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

JOÃO PEDRO FERNANDES DE MELO, do Cargo de Provimento
em Comissão de Assistente Parlamentar, código ASP-21, do
Gabinete do Deputado Anderson Pereira, a contar de 1º de
setembro de 2021.

Porto Velho, 01 de setembro de 2021.

MARCOS OLIVEIRA DE MATOS
SECRETÁRIO-GERAL ALE/RO

ATO Nº2602/2021-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

JOSE LUIS VARGAS, do Cargo de Provimento em Comissão
de Assistente Parlamentar, código ASP-14, do Gabinete do
Deputado Edson Martins, a contar de 1º de setembro de 2021.

Porto Velho, 01 de setembro de 2021.

MARCOS OLIVEIRA DE MATOS
SECRETÁRIO-GERAL ALE/RO

ATO Nº2605/2021-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 referencia do Cargo em Comissão do Servidor JOSE MARIA
PEREIRA MIGUEL, matrícula 200167199, Assistente
Parlamentar, para o código ASP-17, do Gabinete do Deputado
Alex Silva, a contar de 1º de setembro de 2021.

Porto Velho, 01 de setembro de 2021.

MARCOS OLIVEIRA DE MATOS
SECRETÁRIO-GERAL ALE/RO

ATO Nº2622/2021-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 referencia do Cargo em Comissão do Servidor JUCINALDO
SILVA DE SOUZA, matrícula 200168062, Assistente Técnico,
para o código AST-26, do Gabinete da Comissão Permanente
de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a contar
de 1º de setembro de 2021.

Porto Velho, 01 de setembro de 2021.

MARCOS OLIVEIRA DE MATOS
SECRETÁRIO-GERAL ALE/RO

ATO Nº2617/2021-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 referencia do Cargo em Comissão da Servidora KETURY
KEISY NOGUEIRA TAVARES, matrícula 200169757, Assessor
Técnico, para o código AT-18, do Gabinete do Deputado Jair
Montes, a contar de 1º de setembro de 2021.

Porto Velho, 01 de setembro de 2021.

MARCOS OLIVEIRA DE MATOS
SECRETÁRIO-GERAL ALE/RO

ATO Nº2634/2021-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

LETICIA CAROLINA ALVES DA CRUZ, do Cargo de
Provimento em Comissão de Assistente Parlamentar, código
ASP-26, do Gabinete do Deputado Jhony Paixão, a contar de
1º de setembro de 2021.

Porto Velho, 01 de setembro de 2021.

MARCOS OLIVEIRA DE MATOS
SECRETÁRIO-GERAL ALE/RO
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ATO Nº2623/2021-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 referencia do Cargo em Comissão do Servidor LUAN CEZAR
BRITO DE CARVALHO, matrícula 200168928, Assistente
Técnico, para o código AST-19, do Gabinete da Comissão
Permanente de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável,
a contar de 1º de setembro de 2021.

Porto Velho, 01 de setembro de 2021.

MARCOS OLIVEIRA DE MATOS
SECRETÁRIO-GERAL ALE/RO

ATO Nº2608/2021-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 referencia do Cargo em Comissão do Servidor LUIS ANTONIO
DO NASCIMENTO, matrícula 200168922, Assistente
Parlamentar, para o código ASP-17, do Gabinete do Deputado
Alex Silva, a contar de 1º de setembro de 2021.

Porto Velho, 01 de setembro de 2021.

MARCOS OLIVEIRA DE MATOS
SECRETÁRIO-GERAL ALE/RO

ATO Nº2616/2021-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

LUIS CARLOS DE SOUZA ARAUJO, do Cargo de Provimento
em Comissão de Assessor Técnico, código AT-20, do Gabinete
da Ouvidoria Parlamentar – Deputado Ezequiel Neiva, a contar
de 1º de setembro de 2021.

Porto Velho, 01 de setembro de 2021.

MARCOS OLIVEIRA DE MATOS
SECRETÁRIO-GERAL ALE/RO

ATO Nº2631/2021-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:

L O T A R

MARCIA VARGAS DE SOUZA SILVA, ocupante do Cargo de
Professor II, matrículanº 8047, pertencente ao Quadro de
Pessoal Efetivo da Prefeitura Municipal de Nova Mamoré, no
Gabinete do Deputado Jair Montes, a contar de 1º de setembro
de 2021.

Porto Velho, 01 de setembro de 2021.

MARCOS OLIVEIRA DE MATOS
SECRETÁRIO-GERAL ALE/RO

ATO Nº2633/2021-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 TRINDADE DA COSTA, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Assistente Técnico, código AST-
15, no Gabinete da Comissão Permanente de Defesa dos Direitos
Humanos e Cidadania, a contar de 1º de setembro de 2021.

Porto Velho, 01 de setembro de 2021.

MARCOS OLIVEIRA DE MATOS
SECRETÁRIO-GERAL ALE/RO

ATO Nº2626/2021-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 do Servidor MARCOS ANDRE SANCHEZ, matrícula
200169108, Assistente Técnico, para o Gabinete do Deputado
Edson Martins, a contar de 1º de setembro de 2021.

Porto Velho, 01 de setembro de 2021.

MARCOS OLIVEIRA DE MATOS
SECRETÁRIO-GERAL ALE/RO
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ATO Nº2598/2021-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

NATALLY MISSIAS FARIAS DE SOUZA, do Cargo de
Provimento em Comissão de Assistente Especial de Gabinete,
código DAG-06, do Gabinete do Deputado Eyder Brasil, a contar
de 1º de setembro de 2021.
Porto Velho, 01 de setembro de 2021.

MARCOS OLIVEIRA DE MATOS
SECRETÁRIO-GERAL ALE/RO

ATO Nº2639/2021-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

NATASHA KETLEN MARINHO MENDES, do Cargo de
Provimento em Comissão de Assessor, código AS-06, da Divisão
de Taquigrafia, do Departamento Legislativo – Secretaria
Legislativa, a contar de 31 de agosto de 2021.

Porto Velho, 01 de setembro de 2021.

MARCOS OLIVEIRA DE MATOS
SECRETÁRIO-GERAL ALE/RO

ATO Nº2624/2021-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 referencia do Cargo em Comissão do Servidor PAULO
ANTONIO ARAUJO DA SILVA, matrícula 200168076, Assessor
Parlamentar, para o código AP-22, do Gabinete do Deputado
Edson Martins, a contar de 1º de setembro de 2021.

Porto Velho, 01 de setembro de 2021.

MARCOS OLIVEIRA DE MATOS
SECRETÁRIO-GERAL ALE/RO

ATO Nº2619/2021-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

PEDRO PANTA CORDEIRO, do Cargo de Provimento em
Comissão de Assessor Técnico, código AT-29, do Gabinete da
Deputada Rosangela Donadon, a contar de 1º de setembro de
2021.

Porto Velho, 01 de setembro de 2021.

MARCOS OLIVEIRA DE MATOS
SECRETÁRIO-GERAL ALE/RO

ATO Nº2638/2021-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

RAYLAN MERCADO FERREIRA, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Assistente Especial de Gabinete,
código DAG-06, no Gabinete do Deputado Jair Montes, a contar
de 1º de setembro de 2021.

Porto Velho, 01 de setembro de 2021.

MARCOS OLIVEIRA DE MATOS
SECRETÁRIO-GERAL ALE/RO

ATO Nº2621/2021-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 referencia do Cargo em Comissão do Servidor RICHARDSON
CRUZ DA SILVA, matrícula 200165510, Assessor Técnico, para
o código AT-30, do Gabinete da Comissão Permanente  de
Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a contar de 1º
de setembro de 2021.

Porto Velho, 01 de setembro de 2021.

MARCOS OLIVEIRA DE MATOS
SECRETÁRIO-GERAL ALE/RO
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ATO Nº2636/2021-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

ROBSON OLIVEIRA SILVA, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Assistente Parlamentar, código
ASP-14, no Gabinete do Deputado Jhony Paixão, a contar de 1º
de setembro de 2021.

Porto Velho, 01 de setembro de 2021.

MARCOS OLIVEIRA DE MATOS
SECRETÁRIO-GERAL ALE/RO

ATO Nº2609/2021-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 da Servidora TAINARA DA SILVA PASSOS,
matrícula 200167168, Assistente Técnico, para o Gabinete do
Deputado Anderson Pereira, a contar de 1º de setembro de
2021.

Porto Velho, 01 de setembro de 2021.

MARCOS OLIVEIRA DE MATOS
SECRETÁRIO-GERAL ALE/RO

ATO Nº2628/2021-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 da Servidora TATIANE DO CARMO PEIXOTO,
matrícula 200169160, Assistente Técnico, para o Gabinete do
Deputado Edson Martins, a contar de 1º de setembro de 2021.

Porto Velho, 01 de setembro de 2021.

MARCOS OLIVEIRA DE MATOS
SECRETÁRIO-GERAL ALE/RO

ATO Nº2630/2021-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

UENDER ARPINE NOGUEIRA, do Cargo de Provimento em
Comissão de Assistente Parlamentar, código ASP-28, do
Gabinete do Deputado Eyder Brasil, a contar de 1º de setembro
de 2021.

Porto Velho, 01 de setembro de 2021.

MARCOS OLIVEIRA DE MATOS
SECRETÁRIO-GERAL ALE/RO

ATO Nº2612/2021-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 referencia do Cargo em Comissão do Servidor VITAL VAZ
DE SOUTO OLIVEIRA, matrícula 200170162, Assistente
Parlamentar, para o código ASP-20, do Gabinete do Deputado
Anderson Pereira, a contar de 1º de setembro de 2021.

Porto Velho, 01 de setembro de 2021.

MARCOS OLIVEIRA DE MATOS
SECRETÁRIO-GERAL ALE/RO

ATO Nº2599/2021-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

WESLIANA MENDES ROSSOW, do Cargo de Provimento em
Comissão de Assistente Técnico, código AST-16, do Gabinete
do Deputado Eyder Brasil, a contar de 1º de setembro de 2021.

Porto Velho, 01 de setembro de 2021.

MARCOS OLIVEIRA DE MATOS
SECRETÁRIO-GERAL ALE/RO
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1ªSESSÃO SOLENE EM HOMENAGEM AO CINQUENTENÁRIO
DA ENTIDADE AUTÁRQUICA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E

EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DE RONDÔNIA – EMATER - E
VOTO DE LOUVOR AOS SERVIDORES

EM: 30.08.2021
INÍCIO: 09h48min

PRESIDENTE: SR. CHIQUINHO DA EMATER
            SR. LUIZINHO GOEBEL

O SR.JOSÉ CARLOS PAIM (Mestre de Cerimônias) –
Senhoras e Senhores que assistem a esta solenidade, servidores
desta Casa, bom dia. É com grande satisfação que esta Casa
Legislativa os recebe nesta manhã para a realização desta
Sessão Solene em homenagem ao Cinquentenário da Entidade
Autárquica de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado
de Rondônia – Emater - e Voto de Louvor aos servidores. Sejam
todos bem-vindos.

A Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia, após
aprovação em Plenário, de Requerimento do Excelentíssimo
Senhor Deputado Estadual Chiquinho da Emater, realiza nesta
data, em homenagem ao Cinquentenário da Entidade Autárquica
de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Rondônia
(Emater).

Vamos proceder, neste momento, à composição da
Mesa. Convido para tomar assento em seus respectivos lugares:
Excelentíssimo Senhor Deputado Chiquinho da Emater,
proponente desta Sessão Solene. Convido ainda o
Excelentíssimo Senhor Deputado Estadual Cirone Deiró;
Excelentíssimo Senhor Deputado Estadual Luizinho Goebel;
Excelentíssimo Senhor Deputado Estadual Ribamar Araújo;
Excelentíssimo Senhor Deputado Estadual Adelino Follador;
Excelentíssimo Senhor Evandro César Padovani, Secretário de
Estado da Seagri; Excelentíssimo Senhor Luciano Brandão,
Diretor-Presidente da Emater; Excelentíssimo Senhor Silvernani
César dos Santos, Ex-Presidente da Assembleia Legislativa do
Estado de Rondônia, na 3ª e 5ª Legislatura.

O SR. CHIQUINHO DA EMATER (Presidente) – Invocando
a proteção de Deus, e em nome do povo rondoniense, declaro
aberta esta Sessão Solene em homenagem ao Cinquentenário
da Entidade Autárquica de Assistência Técnica e Extensão Rural
do Estado de Rondônia (Emater) e Voto de Louvor aos
servidores. Sejam todos bem-vindos.

O SR. JOSÉ CARLOS PAIM (Mestre de Cerimônias) –
Estando a Mesa dos Trabalhos composta, convocamos as
autoridades, bem como os ilustres visitantes aqui presentes,
para que, de pé, cantemos o Hino Céus de Rondônia. (Letra de
Joaquim de Araújo Lima e Música do Dr. José de Melo e Silva).

(Execução do Hino Céus de Rondônia)
Podeis sentar. Neste momento, gostaríamos de agradecer a
presença, nesta Casa de Leis, das autoridades presentes aqui
conosco nesta manhã, Senhor Alaerto Luiz Marcolan, Chefe-

Geral da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária
(Embrapa); Anibal Martins Neto, Diretor Administrativo e
Financeiro do Banco do Povo de Rondônia; Senhora Letícia
Lara Santos, Secretária Adjunta da Sefin Rondônia, neste ato
representando o Secretário; Senhor Rosemberg Alves Pereira,
Superintendente Regional da Conab; Senhor AmilcarAdamy,
Chefe de Residência da Companhia de Pesquisa de Recursos
Minerais (CPRM) em Porto Velho; Senhor Edson Lemos da Silva,
Superintendente Regional do Banco do Brasil; Senhor Júlio
Cesar Rocha Peres, Presidente da Idaron (Agência de Defesa
Sanitária Agrosilvopastoril do Estado de Rondônia); Senhor
Delner do Carmo, Assessor, representando a Secretaria de
Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão (Sepog);
Excelentíssimo Senhor José Valterlins Calaça Marcelino,
Superintendente Federal da Agricultura; Senhor João Vilmar
Rabel, Gerente do Escritório Regional de Ji-Paraná; Senhor
Márcio André Milani, Supervisor Regional do Município de Porto
Velho; Senhor Hilton Uchoa das Neves, Gerente Regional de
Porto Velho; Senhora Maria Lidiane, Supervisora Regional de
Ariquemes; Senhor Matheus Follador, Gerente Regional do
Município de Ariquemes; Senhor Napoleão Oliveira Guimarães,
Supervisor Regional de Porto Velho; Senhor José de Arimateia
da Silva, Vice-Presidente da Emater-Rondônia; Senhor Cícero
Aparecido Godoi, Prefeito do Município de Castanheira; Senhora
Jaqueline Ribeiro Rosa, Gerente Regional da Emater em Vale
do Guaporé; Senhor Anderson, Diretor Técnico da Emater em
Porto Velho; Senhor Manoel Serra, Presidente do Banco do
Povo de Rondônia; Senhor Francisco Carlos Oliveira Morais,
Presidente do Sindicato dos Empregador da Emater; Senhor
Paulo Renato Haddad, Presidente da Fundação de Amparo ao
Desenvolvimento das Ações Científicas e Tecnológicas à
Pesquisa (Fapero); Senhora Vereadora Juscelia Costa
Dallapicola Venturini, Câmara Municipal de Ji-Paraná; Senhor
Vereador Joziel Carlos de Brito, Câmara Municipal de Ji-Paraná;
e o Senhor Rui Vieira de Souza, Secretário Municipal de
Planejamento de Ji-Paraná, neste ato representando a
Prefeitura Municipal de Ji-Paraná.

O SR. CHIQUINHO DA EMATER (Presidente) – Eu quero
cumprimentar todos os integrantes aqui da Mesa, Deputado
Cirone Deiró, meu companheiro de Parlamento, ali de Cacoal;
Deputado Adelino Follador, ali de Ariquemes, grande
companheiro de muitos anos; Deputado Luizinho Goebel, lá
do Cone Sul, assim como eu; Deputado Ribamar Araújo, que
chegou agora de novo à Assembleia Legislativa, nosso amigo
de muitos anos, seja bem-vindo, Deputado Ribamar, sempre,
a esta Casa e ao nosso convívio. O nosso Secretário de
Agricultura Padovani, seja bem-vindo, muito obrigado,
Padovani; ao meu Presidente Luciano Brandão, aqui da Emater,
nosso Presidente atual; cumprimentando também todos os
demais que aqui estão presentes. É uma alegria imensa receber
todos vocês aqui neste dia tão importante para a Emater-
Rondônia.

O SR. JOSÉ CARLOS PAIM (Mestre de Cerimônias) –
Neste momento, nós teremos a apresentação do vídeo
institucional da Emater e, na sequência, o vídeo do Senhor
Ademar, do Vale do Anari, e o vídeo do Senhor Aparício, da
Linha 188, de Rolim de Moura, além do vídeo do Senhor

TAQUIGRAFIA
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Ronaldo, de Cacoal. Passaremos, então, à apresentação dos
vídeos.

(Apresentação de vídeos)
Uma salva de palmas para a Emater. Neste momento

convidamos o Excelentíssimo Senhor Deputado Estadual
Chiquinho da Emater, propoente desta Sessão Solene, à frente
da Mesa de Honra, que fará uma entrega de placas de
homenagem pelo cinquentenário da Emater. Por favor,
Deputado.

Por gentileza, nós convidamos também à frente da
Mesa, o Senhor Luciano Brandão para receber essa
homenagem. Uma salva de palmas. Muito obrigado.
(Entrega da placa de homenagem pelo Cinquentenário
da Emater)
Pedimos aos senhores que retornem aos seus lugares.

O SR. CHIQUINHO DA EMATER (Presidente)– Queria
passar a palavra para o nosso Presidente da Emater-Rondônia,
Luciano Brandão.

O SR. LUCIANO BRANDÃO – Pedir licença para tirar a
máscara, já que nós estamos distantes, aqui. Bom dia a todos
e a todas. Bom dia! Hoje é um momento ímpar, um momento
de comemoração. Precisamos encampar isso. Cumprimentar
aqui o Excelentíssimo Deputado Chiquinho da Emater, nosso
companheiro, nosso colega da Emater, proponente desta Sessão
Solene. Parabéns, Deputado Chiquinho pelo reconhecimento
do trabalho desses 50 anos da Emater. Cumprimentar aqui o
Excelentíssimo Deputado Cirone Deiró. Cumprimentar aqui o
Excelentíssimo Deputado Luizinho Goebel. Cumprimentar aqui
o Excelentíssimo Deputado Ribamar Araújo. Cumprimentar aqui
o Excelentíssimo Deputado Adelino Follador. Cumprimentar aqui
o Excelentíssimo Secretário de Agricultura do Estado Evandro
César Padovani. Cumprimentar aqui o Excelentíssimo senhor
Silvernani César dos Santos, Ex-Presidente da Assembleia
Legislativa do Estado de Rondônia, na 3ª e 5ª Legislatura.
Cumprimentar aqui, em nome do Alaerto, os nossos colegas
da Embrapa. Cumprimentar aqui os nossos colegas do Sebrae,
os nossos colegas da Ceplac; do Banco do Brasil, em nome do
Superintendente Édson. Cumprimentar aqui em nome do nosso
“primo rico”, Valterlins, todos os nossos colegas do Ministério
da Agricultura. Cumprimentar aqui em nome do nosso
Presidente da Associação dos Empregados da Emater (Asser),
o senhor Jurandir, Associação nossa, Asser. Cumprimentar aqui
em nome do Francisco Carlos, todos os associados do sindicato
da Emater. Cumprimentar, em nome do nosso Superintendente
Diego, todos os nossos companheiros do Banco da Amazônia.
Em nome do Julião, “Julião bom de prosa”, todos os nossos
colegas do Idaron. E aqui, cumprimentar o Delson, que
representas aqui o pessoal, todo o corpo, o pessoal, os
funcionários do Governo do Estado, e o Delson tem uma
importância na Emater. Quantas vezes o Delson trabalhou fora
do horário para a gente fechar a Folha de Pagamento dos
nossos colaboradores. Parabéns, Delson, obrigado.
Cumprimentar aqui, em nome da Albertina e do Dr. Tarcísio,
todos os ex-presidentes da Emater. Em nome do Polaco e da
Jaqueline, todos os nossos gerentes regionais. Em nome do
Dionísio, que eu vejo aqui, cumprimentar os nossos gerentes
locais. Em nome aqui do Enoque, cumprimentar todos os outros

funcionários. Em nome do Anderson, nossos diretores. Enfim,
todos se sintam cumprimentados nesta manhã.

Para nós é uma alegria imensa estar aqui hoje nesta
Casa de Leis. E, aqui, a gente quer parabenizar a todos os 24
deputados por esta Sessão Solene que comemora, Carlos
Magno, o cinquentenário da Emater. A Emater, antes mesmo
de o Estado de Rondônia ser instituído, nós já estávamos aqui.
Chegamos aqui no ex-território federal, em 1971, ainda como
ACAR (Associação de Crédito Rural e Assistência Técnica) e
fomos desbravando este Estado juntamente com os parceiros
e com as pessoas — e aqui cumprimentar o Seu Antônio, em
nome de todos os produtores rurais que vieram para este Estado
desbravar este brilhante Estado.

Tenho orgulho de ser filho da terra, como diz no ditado
popular do extensionista: igual minhoca. Nasci em Vilhena, em
1980; morei em Colorado d’Oeste; fiz colégio agrícola, ou seja,
sou capa-gato com muito orgulho; depois me formei em
medicina veterinária; em 2005, ingressei nessa instituição. Em
2019, fui convidado pelo então Governador Coronel Marcos
Rocha para assumir a Presidência da Emater, maior cargo da
nossa instituição.

E com muito orgulho a gente relembra algumas
histórias desses vários funcionários, muitos hoje não estão entre
nós, e aqui a gente dedica em memória, em nome o nosso
querido Pietro, a todos aqueles que já foram desse plano, mas
que ajudaram a construir essa empresa pujante do nosso
Estado. Histórias como a do Paulinho, que saiu de Guajará-
Mirim e foi atender os seringueiros até Pimenteiras, e quando
abandonou o barco gigante para atender os nossos seringais,
o barco naufragou. E o Paulinho foi dado como morto. E depois
de 5 meses, o Paulinho retornou à Porto Velho e a sua esposa
— que estava grávida — naquele momento já tinha dado à luz
ao nosso colega hoje Márcio Valério, que é o nosso gerente de
tecnologia e informação da Emater.

Então, através dessas histórias que a gente retrata
toda a trajetória da Emater-Rondônia. Uma trajetória escrita
já não só no Estado de Rondônia, mas no Brasil e no mundo,
ajudando a desenvolver o setor produtivo, esse setor tão
pujante para a economia do nosso querido Estado de Rondônia,
do nosso Brasil e do mundo. Então, a vocês parceiros, a vocês
companheiros da Emater, a vocês deputados, a vocês
produtores rurais, nós fazemos parte dessa história. Obrigado.

O SR. CHIQUINHO DA EMATER (Presidente) – Obrigado,
Presidente Luciano. Quero aqui passar a palavra ao
Excelentíssimo Senhor Secretário de Agricultura Evandro César
Padovani, neste momento representando o nosso Governador.

O SR. EVANDRO CÉSAR PADOVANI – É com muita
alegria, com muita honra que estamos aqui neste dia,
participando da solenidade que vem apresentar os trabalhos
da Emater no Estado de Rondônia, o reconhecimento do Estado
de Rondônia a essa empresa de assistência técnica e extensão
rural.
Quero cumprimentar o Excelentíssimo Senhor Deputado
Chiquinho da Emater, proponente dessa ação; cumprimentar o
Excelentíssimo Deputado Luizinho Goebel; Excelentíssimo
Deputado Ribamar Araújo; Excelentíssimo Deputado Adelino
Follador; cumprimentar o Excelentíssimo Presidente da Emater,
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Luciano Brandão; cumprimentar o Excelentíssimo Senhor
Silvernani César dos Santos, Ex-Presidente da Assembleia
Legislativa do Estado; cumprimentar a todos os senhores
técnicos da Emater-Rondônia; os demais membros aqui das
autarquias, autarquias federais, estaduais; produtores rurais
que estão presentes aqui, quero estender um cumprimento
especial em nome do nosso Governador Coronel Marcos Rocha.
Quero aqui também deixar um agradecimento especial ao
Governador Coronel Marcos Rocha por, nesse mandato do seu
governo, ter um olhar diferenciado pela Emater Rondônia.
Grandes estão sendo os investimentos feitos pelo atual governo
nesta entidade. Entidade que é uma propulsora da economia
do Estado de Rondônia, em especial na agricultura familiar.

E eu quero parabenizar também a gestão do nosso
Presidente Luciano Brandão e toda a diretoria da qual ele faz
parte, pelos avanços em tecnologia, em capacitação, dos nossos
técnicos para que possamos, cada vez mais, levar uma
agricultura de precisão, hoje aplicada na agricultura empresarial,
para o pequeno produtor rural da agricultura familiar. E isto é
visto, é notória a presença da nossa Emater no campo, com
uma assistência técnica, com uma extensão rural de qualidade,
que nós estamos vendo no atual momento. Uma Emater, como
já foi citada aqui pelo nosso Presidente, queiniciou antes da
própria criação do Governo do Estado, ela já se fazia presente
aqui. E teve a sua evolução, desde a época de levar uma
assistência técnica, uma extensão rural, de uma produtividade
de baixa tecnologia para, pelo menos, subsistência dos
produtores, das famílias que vieram ocupar este Estado, para
um momento atual de uma agricultura de precisão, 4.0, com
tecnologia, mesmo em anos de pandemia,em momentos difíceis
a Emater-Rondônia,com seus técnicos, jamais abandonaram
os pequenos produtores rurais deste grande Estado, que é
Rondônia. Exemplo disso, e números estão aí sendo
demonstrados, que saltamos de um valor bruto de produção,
no ano de 2019 (30 de dezembro 2019), de R$ 9,8 bilhões para
um valor bruto de produção, em abril de 2021, para mais de
R$ 19 bilhões, tudo o que foi gerado, produzido neste grande
Estado de Rondônia. Isso, com certeza tem a mão de vocês,
senhores técnicos, extensionistas da Emater-Rondônia. Muito
temos que fazer ainda, mas tenho certeza que estamos no
caminho certo.

Gostaria aqui também de deixar um agradecimento
grandioso ao Conselho Deliberativo da Emater, do qual eu sou
Presidente, aos Conselheiros da Sepog, à Sedam, à Sefin, aos
representantes dos servidores da Emater, a qual esse Conselho,
todos os anos, analisa as contas da autarquia, dá sugestões
também para melhorias. Então, fica aqui o nosso
agradecimento.

E para encerrar a minha fala, eu não poderia aqui
deixar de lembrar aqueles que já não se fazem parte entre nós
no dia de hoje, que com certeza gostariam de estar aqui, neste
momento, de comemorar o cinquentenário da Emater-Rondônia,
50 anos de atividades. Muitos amigos nossos, técnicos, já se
foram.

Então, eu gostaria de pedir 1 minuto de silêncio para
que eles não sejam esquecidos neste momento, que eu tenho
certeza que seria uma grande honra de eles estarem fazendo
parte aqui, que são os nossos técnicos, extensionistas da
família Emater, que já não estão presentes com a gente.

(Um minuto de silêncio)

Muito obrigado a todos. E para encerrar, como
Presidente do Conselho nos últimos oito anos, com grande
honra, eu gostaria de parabenizar todos da família Emater. E
eu também faço parte dessa história. Muito obrigado.

O SR. CHIQUINHO DA EMATER (Presidente) – Muito
obrigado, Secretário Padovani. Parabéns pelo pronunciamento.
Quero aqui saudar o Vereador João Orlando, lá de Buritis, da
Emater. Seja bem-vindo, João.

Eu quero agora passar a palavra para o Deputado
Adelino Follador. Deputado Adelino, o Deputado Cirone pediu
para ir primeiro.  :
Deputado Cirone, por favor.

O SR. CIRONE DEIRÓ - Bom dia à família Emater. Quero
aqui cumprimentar o Presidente desta Sessão, Deputado
Chiquinho da Emater, um nome bem original. Parabenizar,
Deputado, por essa honraria, por essa homenagem, por esse
reconhecimento do trabalho da Emater aqui no Estado de
Rondônia. O senhor, que é um defensor da agricultura familiar,
dos produtores do Estado de Rondônia, faz jus à instituição
que o senhor presidiu e trabalhou por muitos anos.

Quero aqui cumprimentar meu colega Deputado
Luizinho Goebel, líder do governo; nosso Excelentíssimo Senhor
Ribamar Araújo, Deputado Estadual; Deputado Adelino Follador,
que também faz parte da família Emater, da Seagri, aqui do
Estado de Rondônia; nosso Secretário de Agricultura do Estado,
aqui representando o Governador, nosso amigo Padovani.
Padovani, que tem uma missão árdua aqui neste momento de
transição por que nós estamos passando no Estado de
Rondônia.

Nós que fomos o Estado que viemos “integrar para
não entregar”, depois passamos pelo momento do extrativismo,
agora com a agricultura familiar, com a grande produção e,
temos o desafio de verticalizar nossa produção aqui dentro do
Estado de Rondônia para que nós não vendamos só nossa
matéria-prima, consigamos aqui gerar emprego e renda dentro
do Estado de Rondônia. Então, é um desafio para nós, aqui,
como esta Casa de Leis, como Governo do Estado, de deixar
as nossas riquezas aqui no nosso Estado.

Quero cumprimentar meu amigo Luciano Brandão,
vilhenense. Morei em Vilhena de 1976 a 1995, uma cidade
que eu tenho grande estima, sou amigo de infância do
Deputado Luizinho Goebel. Corremos muito por aquelas ruas
ali de Vilhena, uma cidade pujante aqui do Estado de Rondônia.
Desejar para você, Luciano, nesse restante de mandato, já
tem feito um grande trabalho frente à Emater (Entidade
Autárquica de Assistência Técnica e Extensão Rural), mas que
possa vencer esses desafios de levar a tecnologia até aqueles
que precisam que realmente é o nosso produtor.
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Cumprimentar — hoje tive a honra de conhecer
pessoalmente —, o nosso ex-presidente da nossa Casa, duas
vezes Deputado Estadual, Silvernani Santos, que é da região
de Jaru. Aqui é a sua casa, Presidente, estamos aqui de portas
abertas, com o nosso gabinete, para aprender um pouquinho
mais com o senhor e podermos fazer o melhor para o povo
rondoniense.

Não posso deixar de cumprimentar meu amigo pessoal,
ex-Deputado desta Casa, Carlos Magno, nosso Deputado
Federal, um homem que tem feito um grande trabalho pelo
Estado de Rondônia, tem um legado, uma história de vida aqui
neste Estado, Carlos Magno. Fica aqui o nosso agradecimento
e a nossa honra de ter você aqui conosco, aqui na Assembleia
Legislativa.

Cumprimentar, aqui, também meu amigo cacoalense
Valterlins Calaça, que está à frente do Mapa (Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento), fazendo um grande
trabalho no Estado de Rondônia. A Albertina Marangoni Bottega,
que já foi Presidente da Emater, em seu nome Albertina,
cumprimentar a todos os ex-presidentes da Emater.
Cumprimentar nosso amigo Alaerto Luiz Marcolan da Embrapa
(Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária) que está aqui
conosco, o Alaerto é um grande parceiro, uma pessoa realmente
que tem se dedicado e tem transformado o Estado de Rondônia,
juntamente com a instituição.

Nós tivemos grandes avanços, junto com a Emater,
com o Mapa, com a Seagri (Secretaria de Estado da Agricultura)
com a Embrapa e Emater, nas questões da nossa cultura do
café. Estamos avançando na cultura do cacau. Trazendo para
a nossa realidade essas culturas.

Tínhamos exemplos, na década passada, de um
alqueire, um hectare de café produzir 32 sacas, e com essa
evolução dos clones aqui dentro do Estado de Rondônia,
climatização dos clones, nós já recebemos depoimentos de
produtores produzindo mais de 200 sacas. Então, isso é um
grande avanço, isso nós devemos a cada um de vocês
“ematerianos”. Então, fica aí o nosso reconhecimento pelo
trabalho da Embrapa.a:

Nosso amigo Manoel Serra, cacoalense de coração
também que está aqui conosco, do Banco do Povo. Não tem
agricultura sem fomento. Não tem agricultura sem dinheiro.
Então, o Banco do Povo tem feito um grande trabalho.
Em nome da Camila Fabiane de Paula, do escritório de Cacoal,
do Joel Noé dos Santos, de Ministro Andreazza, da Cristiane
Abid Mundim, de Espigão d’Oeste — que é a região onde estão
lotados —, do Samuel Guedes Borges, nosso Secretário
Regional da Emater daquela região. Quero cumprimentar a
todos os diretores de escritórios, que vocês possam fazer
realmente a diferença aqui no Estado de Rondônia.

Nós temos aqui vereadores que são servidores da
Emater, estão como vereadores. Em nome da Juscelia
Dallapicola, quero cumprimentar a todos vocês, que tiveram a
oportunidade, o reconhecimento do trabalho de vocês pelo
produtor e hoje estão representandoeles na cadeira do
Legislativo Municipal. Então, parabenizar vocês, desejar sucesso
no mandato que está iniciando neste ano de 2021.

Eu sou a pessoa que vim para o Estado de Rondônia
em 1976. Meu pai é marceneiro, e aos 6 anos de idade eu
cheguei aqui no Estado de Rondônia, um mato-grossense de

nascimento. Aos 8 anos de idade eu comecei trabalhar tirando
o pó de serra em uma marcenaria na cidade de Vilhena.
Entreguei jornal, vendi salgados, fui oficce boy. Iniciei na
empresa limpando peças, a qual, eu depois, me tornei sócio e
me instalei em Cacoal. Então a minha vocação, vamos dizer,
de trabalho, nunca foi agricultura, mas reconheço, desde meus
clientes, das pessoas que frequentavam a minha empresa, a
necessidade do fortalecimento da agricultura no Estado de
Rondônia e a vocação do nosso Estado para a agricultura.
Quando cheguei aqui nesta Casa, até mesmo antes de chegar
nesta Casa, como vice-prefeito da cidade de Cacoal, nós
abraçamos essa vocação que o Estado de Rondônia tem para
que nós pudéssemos fortalecer naquilo que o nosso mandato
desse condições. E, com isso, recebemos ali na cidade a ABDI
(Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial) através do
Presidente Guto, e tivemos assim um grande avanço na
cafeicultura aqui do Estado de Rondônia. Claro, com os
parceiros: Emater, Seagri, Embrapa, Agricultura Municipal de
Cacoal, onde foi implantada a identidade geográfica dos 15
municípios da produção de café. Onde teve uma padronização
no plantio do café, na maneira de colher, e tudo isso tem
avançado muito no Estado, tem avançado muito dentro do
Estado de Rondônia. Então, me apaixonei pela agricultura
familiar. Nós temos parceiros, também, como o Idaron; temos
aqui o Paulo, da Fapero, que são aí de avançar na tecnologia,
levar o conhecimento ao produtor. E juntos nós podemos fazer
melhor para o Estado de Rondônia. Idaron, que tem um papel
fiscalizador. Um papel importante nas nossasculturas, tanto do
café como do cacau, para que as pragas não venham aqui
estragar as nossas produções. Às vezes, muito questionado,
mas fazem um papel brilhante no Estado de Rondônia.

Então, quando eu me apaixonei por essa agricultura
familiar, entrei no meu mandato, na minha primeira fala, na
Rondônia Rural Show, pedi ao Governador do Estado que a
Emater do Estado de Rondônia fosse a menina dos olhos dele.
Porque são vocês que levam a tecnologia lá na ponta, são
vocês que fazem acontecer aqui no Estado de Rondônia. Nós
temos um Estado em que a vocação é agrícola. As nossas
maiores indústrias são o homem do campo. Nós precisamos
cuidar. Não adianta nós inventarmos, querermos trazer uma
fábrica de relógio aqui no Estado de Rondônia. Nossa vocação
não é essa. Nossa vocação é agricultura. E aí, nós temos que
cuidar da agricultura familiar, do pequeno produtor, médio
produtor e do grande produtor. Essa é a nossa missão como
agentes públicos, como homens públicos. Então, nós, que
estamos aqui — eu, hoje, como deputado estadual, nosso
Secretário Padovani, nossas instituições — precisamos, sim,
levar essa tecnologia lá ao homem do campo. Mas para isso,
nós precisamos reconhecer e valorizar a cada um de vocês
que fizeram a diferença aqui no Estado de Rondônia. Quando
as condições eram mínimas, andando a pé, de fusca, de Gurgel,
vocês estavam lá. Devemos isso às pessoas que começaram
essa empresa há 50 anos. E precisamos valorizar essas
pessoas. Reconhecimento feito aqui no minuto de silêncio
àqueles que se foram, como o nosso Secretário, mas
reconhecer aqueles também que estão na ativa, valorizar cada
um deles. Seja com salário, seja fazendo a sua atualização,
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seja dando condições de trabalho. Então, fica aqui o nosso
agradecimento a cada um de vocês, pelo excelente trabalho
feito aqui no nosso Estado de Rondônia. Tem o nosso
reconhecimento o trabalho de vocês, que hoje nós somos um
Estado pujante, graças ao homem do campo que produz e traz
aqui para a cidade as suas riquezas. A produção de leite aqui
do Estado de Rondônia é um dos maiores contracheques de
vários municípios aqui desse Estado. Isso nós devemos a cada
um de vocês.

Então, fica aqui a nossa gratidão, o nosso
reconhecimento pelo trabalho de vocês. A Emater é um nome.
Mas o que constitui, o que faz a Emater evoluir, produzir, são os
seus servidores, é cada um de vocês. Meu muito obrigado.

Que Deus abençoe grandemente a cada um de vocês
e a seus familiares.

O SR. CHIQUINHO DA EMATER (Presidente) – Obrigado,
Deputado Cirone Deiró pelas palavras carinhosas à nossa
Empresa Emater-Rondônia.
Passo agora a palavra para o meu amigo Deputado Estadual
Adelino Follador, de Cacaulândia ou de Ariquemes? Ariquemes/
Cacaulândia. É do Vale do Jamari.

O SR. ADELINO FOLLADOR – Do Vale do Jamari. Bom
dia a todos os presentes aqui. Para nós é um prazer estar aqui
hoje. Não poderia deixar de vir hoje a uma reunião tão
importante, para comemorar os 50 anos da Emater/RO, a qual
a gente deve muito à Emater. Hoje, o Estado de Rondônia se
destaca entre os melhores Estados por causa da agricultura.
Nós devemos muito à Emater-Rondônia.

Quero cumprimentar o Deputado Chiquinho da Emater,
meu colega da Comissão da Agricultura, meu colega da
Assembleia Legislativa, com certeza o proponente desta Sessão,
parabenizar e, com certeza, com o apoio dos 24 deputados,
hoje, nós temos esta homenagem tão importante. Também
cumprimentar meu amigo Deputado Cirone Deiró, companheiro
também da Comissão da Agricultura, grande companheiro;
Deputado Luizinho Goebel, nosso líder aqui na Assembleia
Legislativa, companheiro de vários mandatos, já, juntos;
Deputado Ribamar Araújo também, colega da Comissão da
Agricultura no mandato passado, agora voltou. Grande
companheiro, nós estamos fazendo um trabalho conjunto
também. E, também, o Evandro Padovani, Secretário da
Agricultura, parabenizar pelos trabalhos que está fazendo, se
empenhando há muito tempo, à frente da Agricultura em
Rondônia. Luciano Brandão, hoje Presidente da Emater, nosso
amigo, parabenizar pelo trabalho que vem fazendo, dentro do
possível. Que as dificuldades — nós estávamos falando agora
—, nós temos que preparar a Emater para o concurso público,
que hoje é impossível fazer aquilo que precisa fazer no Estado
de Rondônia com os funcionários que tem — quinhentos e
poucos — se for aposentar aqueles que já estão com idade —
não é, Deputado Chiquinho? Hoje, nós precisamosurgentemente,
além de valorizar os funcionários que ainda estão na ativa,
preparar para um concurso público tão necessário e tão urgente.
Queremos, aqui, cumprimentar também o meu amigo,
companheiro de partido, Silvernani Santos, cinco mandatos de
deputado estadual, três mandatos de Presidente desta
Assembleia, foi funcionário da Emater — diz ele que no primeiro

ano foi funcionário —, depois foi do Ministério da Agricultura.
Então, parabenizar o Silvernani pela trajetória, pelo trabalho
que vem fazendo no Estado. E hoje um grande agricultor,
produzindo, dando emprego no Estado de Rondônia. Carlos
Magno, meu amigo, prazer estar aqui, mesmo com a cirurgia
está aqui. Não poderia deixar de vir prestigiar os colegas, que
tanto trabalhou junto com esse pessoal. Eu queria, em nome
dos ex, dos agricultores aqui, em nome dele, do Ivo de Lay, lá
de Ariquemes, Presidente da Associação, cumprimentar todos
os agricultores que estão representando aqui as pessoas que
são atendidas pela Emater, que são muitas. São muitos que
nessa trajetória dos 50 anos devem muito pela assistência
técnica que a Emater deu, porque se não tivesse a Emater,
talvez, muitos não teriam sucesso que tem hoje. Então, para
nós, em nome de todos, também, dos ex-presidentes,
cumprimentar a Albertina, em nome de todos os ex-
presidentes, que é muito importante. Em nome do Matheus,
lá da região de Ariquemes, cumprimentar todos os regionais;
todos os técnicos aqui presentes. E dizer que, para nós, também
o Júlio, que está aqui. Antigamente dizem que a Emater fazia
o papel do Idaron, antes de o Idaron existir, praticamente, a
Emater também segurava as pontas nessa área, que é hoje. E
eu quero aqui também dizer que é um órgão que, desde que
foi criado, como a Emater, mas Idaron também, deu certo. E
também a economia de Rondônia, hoje, devemos muito. Nós
temos aqui também o Valterlins, que é do Ministério da
Agricultura, nós temos que saber que vocês foram muito
importantes, a assessoria técnica, para o desenvolvimento.

Eu cheguei em Ariquemes em 1977, um jovem com
25 anos. Meu pai teve 9 filhos, criou em 10 alqueires de terra,
começou com dois alqueires, na enxada, no arado, e lá não
teve espaço para a gente ficar. Aí eu falei: “vou para Rondônia”
e vim conhecer Rondônia em 1977 e estou aqui até hoje. Tenho
três filhos, seis netos e nunca pensei em voltar, porque aqui é
uma terra abençoada, é uma terra de pessoas pioneiras,
pessoas que vieram para, como foi citado aqui, para “integrar
para não entregar”, naquele tempo. Muitos depois foram
tachados até de bandidos, mas na época foi chamado, o
Governo Federal chamou a gente para vir aqui integrar para
não entregar. Esse era o lema da época. Então, nós queremos
aqui dizer, pois fiz parte da Secretaria da Agricultura, em 1983,
fui contratado, hoje já estou aposentado, depois passei para
o DER. E a gente vem acompanhando o desenvolvimento do
Estado de Rondônia. E nós devemos muito à Emater.
Antigamente tinham outros órgãos, como IBC, a Ceplac
(Comissão Executiva Plano Lavoura Cacaueira) que era mais
ativa também, tinha uma estrutura. Todos esses órgãos foram
deixando e a Emater foi encampando esses compromissos, às
vezes sem poder, sem ter condições, mas sempre esteve
presente. E para nós é um prazer estar aqui na Assembleia
Legislativa hoje. E sempre que puder, sempre que a gente
teve oportunidade de auxiliar, de ajudar, nós tivemos o maior
prazer, que a gente conhece a história.

Então, quero parabenizar cada um de vocês. Também
as pessoas que nos deixaram, como o Padovani lembrou muito
bem, as pessoas que fizeram história e não estão mais aqui
comemorando junto conosco hoje. Então, a gente tem que,
também, só temos o presente porque teve um passado.
Então,nós temos que valorizar muito esse passado, que nós
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vimos, na época do Teixeirão, lá atrás, fui muito amigo do
Teixeirão, foi um grande governador. Eu até hoje não admito
ninguém, nenhum governador que passou, ser comparado ao
Teixeirão, porque o Teixeirão foi um... O que seria de Rondônia
se não tivesse passado aqui o Teixeirão? Quem talvez fala que
não concorda com isso é porque não conhece a história do
finado Teixeirão, pelo trabalho que foi feito. E eu acompanhei,
quando era Presidente da Ala Jovem do PDS, naquele tempo,
e como líder estudantil. E a gente acompanhou essa história
passo a passo. Quando abriu a BR 364, quando passou a
estrada, vindo de ônibus de Cuiabá até Ji-Paraná, 9 dias e
meio, empurrando ônibus, dentro com 42 pessoas adultas, 12
crianças de colo, e a gente participou dessa história, vindo
para Rondônia, e a gente conhece, e por isso que temos que
valorizar muito o passado para também valorizar mais ainda o
presente. Abraço a todos. Muito obrigado.

O SR. CHIQUINHO DA EMATER (Presidente) – Obrigado
Deputado Adelino Follador, um grande deputado da região de
Ariquemes e fico feliz em ser seu colega aqui. Quero saudar
aqui o Paulo, Vice-prefeito de Itapuã, foi também da Emater,
Paulo. Também dar as boas-vindas à Agroindústria Kolly, que
está aqui, deputados, para distribuir cocada para todos nós,
daqui a pouquinho, ela estará aqui distribuindo cocada para
todos nós. Parabéns pela sua agroindústria e Deus te abençoe.
Tive o prazer, quando Presidente da Emater, te ajudar nessa
grande construção dessa grande indústria que hoje é um grande
sucesso. Parabéns.

Queria aqui chamar o nosso amigo Deputado Ribamar
Araújo, grande deputado estadual, também deputado da
agricultura.

O SR. RIBAMAR ARAÚJO – Bom dia a todos. Queria
cumprimentar aqui o Excelentíssimo Deputado Chiquinho da
Emater, amigo e Presidente neste momento dos trabalhos aqui
desta Sessão Solene. Cumprimentar o Excelentíssimo Senhor
Deputado Cirone Deiró, deputado estadual, amigo querido. Da
mesma forma, cumprimentar o Deputado Luizinho Goebel,
chegamos a esta Casa juntos a quatro mandatos atrás.
Cumprimentar o Excelentíssimo Senhor Deputado Adelino
Fol lador, representante de Ariquemes, muito bem
representando aqui o Município de Ariquemes. Cumprimentar
o Excelentíssimo Senhor Evandro Padovani, Secretário de
Agricultura, também com um brilhante trabalho. Cumprimentar
o Senhor Luciano Brandão, Diretor-Presidente da Emater.
Cumprimentar o amigo, Excelentíssimo Senhor Silvernani dos
Santos, Ex-Presidente desta Casa. Recordista de mandatos,
aqui também. E sei que é muito bom, Silvernani, quando a
gente, de uma forma ou de outra, é lembrado e prestigiado
pelo passado e é exatamente isso que quero parabenizar
também o Deputado Chiquinho por esta homenagem à Emater
pelos 50 anos da vida desse órgão tão importante. Queria
cumprimentar também algumas pessoas que passaram pela
presidência da Emater, como o Tarcísio, o Jurandir, o Sales,
aqui presente, o Luiz Carlos Coelho de Menezes, que não está
presente aqui, mas faz parte também da história da Emater e
do Estado de Rondônia. Foi quase tudo, quase todos os cargos
importantes deste Estado, Luiz Carlos Coelho de Menezes
ocupou. E cumprimentar também o Márcio e o Hildo da Emater.
Cumprimentar o Dr. Arimateia, Vice-Presidente, juntamente
com o Rui Vieira, que é Secretário em Ji-Paraná. Meus dois

conterrâneos, não da Paraíba, mas da mesma cidade lá na
Paraíba, Brejo dos Santos, Catolé do Rocha, e eu tenho uma
satisfação muito grande de ver esses dois companheiros
servindo ao Estado de Rondônia. Os dois, com muita
competência, galhardia e sou orgulhoso de vocês, meus
conterrâneos. Cumprimentar a Albertina, o Francisco Carlos
da Emater; o Alaerto da Embrapa; o Dr. Júlio, aqui, meu
particular amigo, Presidente do Idaron. Cumprimentar aqui o
Vereador João Orlando, lá de Buritis, meu particular amigo,
seja bem-vindo, João Orlando. Cumprimentar o Valterlins, o
amigo Carlos Magno, Carlão, foi desta Casa a muito tempo
atrás, deputado federal e, se Deus quiser, vai retornar a esta
Casa, como é o seu desejo. Você podia pensar mais alto, nós
precisamos de você lá no Congresso Nacional. Você fez um
brilhante trabalho lá no Congresso Nacional, aliás, dizer isso é
redundância, porque você tem servido a este Estado aqui,
qualquer cargo que passou, é muito importante — não é, meu
amigo? Seu Antônio, produtor rural lá de Alvorada, talvez o
mais antigo produtor rural presente neste momento, não é?
Cumprimentar também o Manoel Serra aqui do Banco do Povo.
Cumprimentar o Anselmo de Jesus, que chegou aqui também,
ex-deputado federal e ex-Secretário de Agricultura; e o Paulo,
Vice-Prefeito de Itapuã, que foi anunciado que também está
aqui. Cumprimentar a todos que estão na galeria. Eu acredito
que todos ou quase todos fazem parte da Emater. Aqui, todos
os presentes, cumprimentar a todos que estão presentes aqui,
os funcionários da Casa, a imprensa.

E, meus amigos, é com grande satisfação, grande
alegria, sendo, não digo um propriamente um pioneiro, mas
cheguei aqui há 42 anos e ainda era território federal, Rondônia.
E eu posso dizer que acompanhei um pouco do desbravamento
e do desenvolvimento do nosso Estado. Lembro perfeitamente,
a quase 42 anos atrás, Rondônia era, praticamente, uma
floresta intacta. Não produzia nada, não significava nada para
o PIB do Norte nem do Brasil. E hoje, 42 anos depois (é o
tempo que eu estou aqui), 40 anos — um pouco menos de
Estado —, que são muito poucos anos, hoje nós somos um dos
Estados mais pujantes da federação brasileira, principalmente
na questão da agricultura, da pecuária e caminhando, é claro,
para a nossa industrialização. Porque o Estado por si só não
consegue se desenvolver demais somente com a agricultura e
com a pecuária. Mas é a base de tudo, e a Emater é responsável
por grande parte do que é Rondônia hoje no cenário nacional.
Não precisa estar repetindo aqui que nós estamos nas primeiras
colocações em termos de Brasil. Mas isso nos orgulha muito,
principalmente a gente que chegou aqui e viu a transformação
de Território para Estado. Isso nos deixa bastante feliz, bastante
satisfeito.

E corroborar aqui com as palavras de alguns que
passaram aqui na tribuna, dizendo do amor que sente por esse
Estado de Rondônia. Eu também nunca tive vontade — viu,
Deputado Adelino? — de ir embora desta terra. Não sei
exatamente o que tem em Rondônia. Para mim, diagnostiquei,
detectei que duas características, talvez as principais — não
sei bem — me fazem gostar muito desta terra: primeiro, a
capacidade de trabalho deste povo, que veio de fora e se juntou
aos filhos desta terra para a gente, em poucos anos (42 anos,
40 anos é muito pouco na vida de um Estado) tornar Rondônia
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um dos Estados mais pujantes da federação brasileira; e a
outra característica é a simplicidade do nosso povo.
Eu sou um homem que cultivo muito a simplicidade, cultivo
muito a humildade. E aqui a gente consegue — diferente de
outras regiões do Brasil — conviver mais harmoniosamente e
socialmente entre as pessoas. Aqui não tem grandes distâncias
sociais entre um desembargador, um médico, um agricultor,
um motorista. Aqui, a gente convive mais harmoniosamente,
sem uma grande distância entre as pessoas. E isso me deixa
gostando muito desta terra.

Mas, meus amigos, encerrando aqui nosso discurso,
quero parabenizar mais uma vez o amigo Deputado Chiquinho
da Emater pela homenagem justíssima prestada neste momento
à Emater, e agradecer mais uma vez a luta de todos que fizeram
e fazem parte da Emater-Rondônia. E que, mais uma vez repito,
todo o desenvolvimento de Rondônia, todo crescimento de
Rondônia, se deve também a esse órgão tão importante do
nosso Estado, que é a Emater.

A todos vocês, parabéns. Muita sorte, muita felicidade.
E que tenhamos cada vez mais muito trabalho, muito
desenvolvimento para a gente sempre levar o Estado de
Rondônia para frente e ver o Estado de Rondônia sempre um
grande Estado no cenário nacional. A todos vocês, muito
obrigado, felicidades e um abraço a todos.

O SR. CHIQUINHO DA EMATER (Presidente) – Muito
obrigado, Deputado Ribamar Araújo.
Quero aqui saudar Anselmo de Jesus, grande Secretário da
Agricultura, Deputado Federal, Presidente da Fetagro, seja bem-
vindo aqui a nossa Casa, Assembleia Legislativa. Um grande
prazer receber você aqui, Anselmo.

Quero passar aqui a palavra para o nobre Deputado
Luizinho Goebel, líder do governo e ali de Vilhena, do Cone Sul
do Estado de Rondônia.

O SR. CIRONE DEIRÓ – Deputado Chiquinho, só fazer
aqui um cumprimento. Acho que o Cícero, lá de Castanheiras,
está aqui, está ali atrás escondidinho. Meu prefeito, lá da minha
região, seja bem-vindo a esta Casa, Cícero.

O SR. CHIQUINHO DA EMATER (Presidente) – Cícero é
o nosso prefeito da Emater, tá? Prefeito lá de Castanheira, meu
amigo, meu colega. Nosso prefeito, não é? Nosso prefeito, nosso
amigo. Muito orgulho, Cícero, você ter vindo aqui. Muito
obrigado. Obrigado, Deputado Cirone.
Deputado Luizinho com a palavra.

O SR. LUIZINHO GOEBEL – Assistindo aqueles vídeos
em homenagem a esses 50 anos dessa instituição
importantíssima, teve um pequeno agricultor do nosso Estado,
José Aparecido Busiquia. E ele resumiu muito bem esse dia:
perdido na mata. Perdido na mata. Imagina só, nós, pioneiros
de Rondônia, pequenos, grandes, médios agricultores de
Rondônia viéssemos para um Estado e ficássemos perdidos na
mata. Eu acho que essa frase, exatamente, ilustra muito bem
este momento de comemoração de mais um aniversário da
Emater. Para aqueles que produzem, para aqueles que seguram
a economia do Estado de Rondônia, se não fosse a Emater é
como se estivéssemos perdidos na mata.

Eu quero cumprimentar aqui o Deputado Chiquinho,
proponente desta Sessão Solene. Deputado Chiquinho,
parabéns, parabéns mesmo. E é um orgulho fazer parte deste
momento, dividir este momento especial com você. Ao meu
Deputado Cirone Deiró, meu colega de infância — não é,
Cirone? Cumprimentar aqui também esse grande deputado, o
Deputado Ribamar Araújo; o experiente Deputado Adelino
Follador. Cumprimentar aqui o nosso Deputado Ezequiel Neiva,
que também se faz presente. O Deputado Ezequiel estava por
aqui. Cumprimentar o sempre Deputado Silvernani Santos.
Em especial, cumprimentar aqui o nosso Secretário de Estado
de Agricultura, Evandro Padovani; e o Luciano Brandão, o nosso
Presidente da Emater. Vocês têm se dedicado, e eu sou prova
presente e viva da dedicação que vocês têm com essa
instituição. Então, parabéns. Que Deus continue abençoando
vocês nessa luta. E em nome do Ex-Presidente Luiz Gomes,
meu particular amigo, eu também estendo meus cumprimentos
a todos os ex-presidentes da Emater-Rondônia.

Quero também cumprimentar você que nos assiste
através da TV Assembleia, através da internet, em todos os
cantos do nosso Estado de Rondônia. Uns presentes aqui na
Assembleia Legislativa, outros assistindo aqui na maior cidade
de Rondônia, Porto Velho, e outros, tanto quanto o Estado
inteiro, lá na pequena Pimenteiras do Oeste. Então, fica aqui o
meu cumprimento a cada um de vocês.

Em nome do Carlos Magno, essa figura ilustre do
nosso Estado de Rondônia, Carlos Magno, eu quero
cumprimentar todos os ex-deputados estaduais, os ex-
governadores que apoiaram a Emater-Rondônia. Então, em
seu nome, eu deixo aqui os meus cumprimentos.

Cumprimentar todas as vereadoras de Rondônia, em
nome da nossa aguerrida vereadora, servidora da Emater-
Rondônia, Juscelia Dallapicola, lá da cidade de Ji-Paraná. E,
não diferente, todos os vereadores do Estado, que praticamente
todos as Câmaras Municipais de Rondônia estão
homenageando a Emater neste momento. Então, em seu
nome, Joziel de Brito, eu estendo o agradecimento e o
cumprimento a todos os vereadores do Estado de Rondônia.
Quero, em nome da primeira servidora da Emater-Rondônia,
Lucimar Alencar de Menezes, que entrou para o quadro da
Emater em 1972 — e está na ativa até hoje —, eu quero deixar
o meu abraço, o meu respeito e a minha gratidão a cada
servidora da Emater-Rondônia. E em nome do servidor — talvez
o mais antigo — José Pinto, que entrou para o quadro da
Emater em 1973, eu quero deixar o meu abraço, o meu respeito
e a minha gratidão a todos os servidores da Emater-Rondônia.
E quero dizer que não precisa nós falarmos muito. Eu acho
que aquele agricultor falou tudo o que nós tínhamos para falar
nesta manhã. Não tem nada que mensure e ilustre mais este
importante momento, tanto quanto ele falou que sem a Emater,
nós rondonienses, agricultores de Rondônia, estaríamos
perdidos na mata.

E para encerrar, ano que vem, 2022, eu vou completar
50 anos, 50 anos. Exatamente a mesma idade que a Emater
comemora neste dia de hoje, completa neste dia de hoje. E
eu estava pensando: “sabe o que eu quero fazer quando eu
completar a idade da Emater, 50 anos? Eu quero continuar
trabalhando como a Emater. Quando eu completar os meus
50 anos, eu quero continuar fazendo o bem, tanto quanto a
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Emater. Quando eu completar os meus 50 anos, eu quero ajudar
o Estado de Rondônia tanto quanto a Emater-Rondônia ajuda.
Quando eu completar os meus 50 anos, eu quero continuar
melhorando para que as coisas possam continuar avançando.
Quando eu completar os meus 50 anos, eu quero ser forte
como a Emater-Rondônia. Quando eu completar os meus 50
anos, eu quero ter o vigor que a Emater-Rondônia tem. Quando
eu completar os meus 50 anos, eu quero continuar criando
situações para continuar transformando este Estado que nos
acolheu, tanto quanto a Emater transforma para o bem. E que
a minha vida dê certo a partir de hoje, e seja importante tanto
quando a vida da Emater é para o Estado de Rondônia.”. Muito
obrigado.

O SR. CHIQUINHO DA EMATER (Presidente) – Parabéns,
Deputado Luizinho. Um discurso muito bonito em prol da nossa
querida Emater. Muito obrigado, Deputado Luizinho.

O SR. JOSÉ CARLOS PAIM (Mestre de Cerimônias) –
Neste momento, acontecerá o ato de maior importância desta
Sessão. O Excelentíssimo Senhor Deputado Chiquinho da
Emater fará a entrega dos Votos de Louvor aos seus
homenageados.

Para isto, convidamos o Excelentíssimo Senhor
Deputado Chiquinho da Emater para se dirigir à frente da Mesa
de Autoridades para fazer a entrega dos mesmos.

O SR. CHIQUINHO DA EMATER (Presidente) – Eu queria
convidar os meus colegas deputados também para estarem
presentes aqui na frente, todos eles que estão aqui presentes.
O SR. JOSÉ CARLOS PAIM (Mestre de Cerimônias) – Para dar
início à entrega dos Votos de Louvor, convidamos o atual Diretor-
Presidente da Emater, Senhor Luciano Brandão.
Após receber o Voto de Louvor, nós pedimos aos homenageados
que se posicionem, juntamente com as autoridades, para a
foto oficial. E ao final, todos juntos farão a mesma foto.

(Entrega dos Votos de Louvor aos Ex-Presidentes da
Emater)

- Convidamos neste momento o Ex-Presidente da Emater,
Senhor Raimundo Nonato Guimarães Teixeira.
O Senhor Nonato é homenageado neste momento, uma salva
de palmas ao mesmo.
- Convidamos ainda o Ex-Presidente da Emater, Senhor José
Tarcísio Batista Mendes.
Os que forem recebendo o Voto podem se sentar. Vocês que
receberam, no final nós convidamos para tirar uma foto todos
juntos. Porque são muitos, senão vocês vão ficar muito tempo
em pé.
- Convidamos ainda o Ex-Presidente Senhor Elisafan Batista
Sales para receber o Voto de Louvor.
- Convidamos a Ex-Presidente da Emater, Senhora Albertina
Marangoni Bottega.
- Convidamos o Ex-Presidente, Senhor Francisco de Assis
Sobrinho.

- Convido ainda o Ex-Presidente da Emater Senhor Sandi Calistro
de Sousa para receber o seu Voto de Louvor. Convido o
Excelentíssimo Senhor Rui Vieira para receber em nome do
Ex-Presidente.
- Nós convidamos, neste momento, o Senhor José Edny de
Lima, que é amigo do Ex-Presidente da Emater, Senhor José
Pinto da Silva, para receber o Voto de Louvor.
Neste momento, passaremos também à entrega de Votos de
Louvor aos ex-governadores do Estado de Rondônia.

(Entrega dos Votos de Louvor aos “Amigos da
Emater”)

- Pedimos ao Senhor Demócrito que permaneça à frente para
receber, neste momento, o Voto de Louvor em nome do Senhor
Nilson Campos Moreira (in memoriam). Por favor.
- O Senhor Demócrito também recebe, neste momento, o Voto
de Louvor em nome do Senhor Assis Canuto, Amigos da Emater.
- Neste momento, para receber o Voto de Louvor, como Amigos
da Emater, convidamos o Excelentíssimo Senhor Silvernani
César dos Santos, Ex-Deputado Estadual, Ex-Presidente da
Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia.
- Convidamos também, para receber como Amigos da Emater,
o Voto de Louvor, o Excelentíssimo Senhor Anselmo de Jesus
Abreu, Ex-Deputado Federal, Ex-Presidente do Idaron.
– Convidamos ainda, para receber em nome do Senhor Miguel
de Souza, O Sérgio Sival Ferreira de Souza, sobrinho do Miguel
de Souza, Ex-Deputado Federal e Ex-Vice-Governador.
– Convidamos, como Amigo da Emater, para receber o Voto de
Louvor, o Excelentíssimo Senhor Carlos Magno. Ex-Deputado
Federal, Ex-Secretário Chefe da Casa Civil, Ex-Diretor Executivo
do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária e Ex-
Prefeito de Ouro Preto do Oeste.
– Para receber o Voto de Louvor, como Amigos da Emater,
convido ainda, Delcio Barbosa Gomes, da Sefin/RO.

(Entrega de Votos de Louvor aos Produtores Rurais)

– Neste Ato, representando os produtores rurais, convidamos
o Senhor Ivo de Lay, de Ariquemes, para receber o Voto de
Louvor.
– Representando ainda os produtores rurais, convidamos o
Senhor Antônio Alves Sobrinho, de Alvorada d’Oeste.
– Como produtora rural, representando, neste momento, e
para receber seu Voto de Louvor, a Senhora Lúcia Ferreira de
Souza Costa, de Itapuã do Oeste.
– Convidamos, ainda, representando os agricultores, os
produtores rurais, o Senhor Francisco Monteiro Santos, de Jaci-
Paraná.
- De Rio Pardo, representando os produtores rurais, Senhora
Rosa Fernandes dos Santos.
- De Porto Velho, para receber o Voto de Louvor, como produtora
rural, a Senhora Elianete Gomes Fernandes.
- Como produtor rural de Rolim de Moura, para receber seu
Voto de Louvor, Durcelino dos Santos Pessoa.
- De Colorado do Oeste, para receber seu Voto de Louvor, o
produtor rural Senhor Claudino Tavares da Câmara.
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Nós avisamos, em nome do gabinete do Deputado Chiquinho
da Emater, que são mais de dois mil Votos de Louvor. Neste
ato, os representados receberam, e depois o gabinete fará a
entrega aos demais servidores da Emater, está bom? São dois
mil Votos de Louvor, nesta manhã, que o Deputado Chiquinho
da Emater homenageia pelo Cinquentenário da Emater.
Quero convidar a todos os homenageados que estão com os
Votos de Louvor em mãos, por favor, se posicionem aqui em
cima e os deputados continuarão embaixo para que nós
possamos fazer uma foto oficial. Os homenageados, por favor,
subam aqui as escadas, na lateral, se posicionem próximo ao
arranjo, para que a gente possa fazer uma foto oficial.
Convidamos o Secretário Padovani para se fazer presente
juntamente com as autoridades.

(momento da foto oficial)

Convido as autoridades, convido também os
homenageados para que retornem e tomem assento em seus
lugares para darmos continuidade a esta Sessão Solene.
Senhores, pedimos a todos que retornem aos seus lugares
para que possamos dar continuidade a esta Sessão Solene.

O SR. CHIQUINHO DA EMATER (Presidente) – Queria,
neste momento, passar a palavra para o ex-deputado estadual,
ex-deputado federal, ex-funcionário da Emater lá de Colorado
do Oeste, quando iniciou, Silvernani dos Santos, nosso amigo
e companheiro.

O SR. SILVERNANI CÉSAR DOS SANTOS – Gostaria
inicialmente de cumprimentar o Deputado Chiquinho da Emater
pela feliz iniciativa de propor esta Sessão Solene em homenagem
aos 50 anos de Emater-Rondônia. E cumprimentar os Senhores
Deputados Cirone Deiró, Luizinho Goebel, Ribamar Araújo,
Adelino Follador. Cumprimentar o Secretário de Agricultura do
nosso Estado de Rondônia, o Senhor Evandro Padovani,
representando o Governador do Estado nesta Sessão;
cumprimentar o Diretor-Presidente da Emater-Rondônia, Luciano
Brandão e, em seu nome, estender os cumprimentos a todo
corpo técnico administrativo da Emater-Rondônia. Cumprimentar
as demais autoridades aqui presentes e dizer que, para mim,
neste momento, é motivo de muita honra, de muita alegria
poder retornar a esta Casa onde tive o meu primeiro mandato
em 1983. Eu fui eleito naquela primeira legislatura juntamente
com todos os demais deputados e, naquela eleição, nós tivemos
uma missão realmente sublime, que foi escrever a Constituição
do Estado de Rondônia.

Então, é motivo de muita alegria voltar a esta Casa,
onde tive aqui a honra de exercer cinco mandatos de deputado
estadual e fui três vezes Presidente da Casa. Então, para mim,
é motivo de muita alegria poder rever os funcionários,
reencontrar aqui deputados que tive o prazer de conviver e
poder aqui retornar nesta Sessão, onde se homenageia a Emater
Rondônia.

Eu vim para Rondônia, cheguei em Rondônia, em 1978.
E, recém-formado no curso de Agronomia, tive o prazer de o
meu primeiro emprego — eu, recém-formado, 21 anos de idade
ainda, um garotão — ter a minha carteira assinada pelo Luiz
Carlos de Menezes para trabalhar na Acar-Rondônia

(Associação de Crédito e Assistência Rural do Território Federal
de Rondônia). Fui para Jaru e, lá, o trabalho da Emater era
um trabalho casado, podemos assim dizer, com o Incra. E
quando se fala em Incra nós não podemos jamais esquecer a
figura do Canuto. Canuto que, em 1974, iniciou — podemos
assim dizer — a colonização em Rondônia, ali no Pique Ouro
Preto.

Então, a história vem e a gente encontra muitas
pessoas, muitos pioneiros que, ao longo dos anos, deram a
sua contribuição de forma muito efetiva. Plantaram os alicerces,
as linhas-mestras para que o então Território Federal de
Rondônia (em 1981 é elevado a condição de Estado) pudesse
chegar em tão curto espaço de tempo — 50 anos, 1971, quando
se criou a Emater — chegar ao patamar que se chegou o grau
de desenvolvimento do nosso Estado.

Em 1971, Rondônia tinha pouco mais de 150 mil
habitantes. Então, era pouca gente e eram pessoas que vinham
de todos os rincões do País e o que trazia realmente era muita
esperança, muita confiança nessas terras novas aqui do Norte.
E aí eu vejo aqui, por exemplo — gostaria de citar, de registrar
—, o Carlos Magno, que nós chegamos juntos aqui. Ele de
Minas, eu lá do Ceará. Moramos na mesma república aqui em
Porto Velho. Eu fui para Jaru, o Carlos foi lá para Ouro Preto e
cada um escrevendo a sua história. Em Jaru, tive o prazer de
conviver com o Nonato, que foi Presidente da Emater e foi
prefeito de Jaru. Então, em nome do Nonato, cumprimentar e
estender os cumprimentos a todo o corpo técnico do Incra,
que foi quem realmente plantou e implantou a colonização no
nosso Estado, e uma colonização que verdadeiramente deu
certo.

Dizer que, quando da nossa passagem aqui por esta
Casa, isso em 1990, quando exerci o meu primeiro mandato
aqui de Presidente desta Casa, naquela época, Rondônia
contava — 1991 — com 23 municípios. E Rondônia, extensão
territorial muito próxima de São Paulo, e São Paulo com mais
de 500 municípios naquela época. E nós só tínhamos 23. Então,
o Piana era Governador; Canuto, o vice. Eu estava como
Presidente da Casa. E aí, conversando, chegamos a uma
conclusão que, na época, fomos muito criticados — se pegar
os jornais da época, a imprensa escrita —, pela foi a criação
dos novos municípios de Rondônia. E eu, à frente deste Poder
Legislativo, tenho a satisfação e alegria de poder dizer que,
dos 23 que existiam na época — no período de quatro anos
como eu fiquei aqui, o Piana no governo e eu aqui à frente da
Presidência desta Casa —, nós deixamos o Estado de Rondônia
com 48. Criamos 25 novos municípios. Naquela época, lembro
como se fosse hoje, fomos muito, mas muito criticados: “Ah,
mas está criando município para dar emprego a vereador,
prefeito, a vice, secretários...”. Mas, hoje, a gente vê que a
medida foi mais do que acertada e, acima de tudo, hoje
podemos dizer que poderiam ter sido criados muitos mais.
Estamos com 52. Poderíamos estar com mais de 60 municípios,
que, com certeza, todos estariam aí fazendo frente, cada um,
nesse processo de desenvolvimento e de crescimento do Estado
de Rondônia.
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Vou aqui rapidamente — é importante fazer esse
registro: “No nascimento deste novo Estado, olhamos para trás,
e nos damos conta de que Rondônia se fez de mãos calejadas,
de corpos suados e poeirentos, e do divino trabalho da terra.
Não é fruto elaborado por uma elite privilegiada. Lavradores e
doutores, caminhoneiros e técnicos, comerciantes e artesãos,
civis e militares, religiosos e leigos, confundem-se todos nessa
paisagem humana, dinâmica e idealista, que se espalha,
vertiginosamente, por esta região do Brasil.”.
Essas palavras foram do nosso saudoso Governador Jorge
Teixeira de Oliveira, no seu discurso de posse como Governador
do Estado de Rondônia. Ele, que foi o Governador do Território,
na transição para a transformação à criação do Estado de
Rondônia. E o Teixeira realmente era um homem muito sábio.
E mais uma vez, aqui nessas suas palavras, a gente comprova
o que ele disse.

Então, naquela época, tudo era muito difícil. Eu lembro,
Padovani, que — 1979, eu na Emater, mês de fevereiro — teve
uma reunião em Porto Velho. E aí, na época eu era chefe do
escritório de Jaru, fui convidado para essa reunião. E eu saí de
Jaru em um domingo, com uma Jeep. E aí, Deputado Adelino,
logo de Jaru até ali o Paca Assada —32 quilômetros —, eu já
tive que parar por ali, porque tinha uma fila enorme de
caminhões atolados. Esse atoleiro do Paca Assada era famoso,
conhecido. E o certo, para encurtar a história, é que eu vim
chegar em Porto Velho na terça-feira. Ou seja, dois dias para
vir de Jaru até Porto Velho. Então, as dificuldades eram imensas
e precisava realmente de muita garra, de muita determinação,
de muita firmeza para se construir este Estado. E a gente viu
que em um espaço curto de tempo, 50 anos, Rondônia chegou
onde nós estamos hoje, um Estado que tem hoje uma pecuária
que não deixa nada a desejar quando se compara com a
pecuária praticada em São Paulo, em Minas Gerais e lá no Rio
Grande do Sul. Rondônia é o sexto maior rebanho do Brasil,
com frigoríficos modernos, bem estruturados, o que faz com
que Rondônia seja o sexto Estado exportador de carne e carne
de boa qualidade.

Então, já encerrando as minhas palavras, dizer que a
Emater, o Incra, a Ceplac tiveram uma importância muito grande
nesse processo. E 50 anos na história de um Estado, não é
nada. O espaço de tempo é muito curto. Então, eu quero aqui
dizer que o pessoal de hoje, os técnicos que estão aí hoje
trabalhando, o Padovani na Agricultura, o Brandão na Emater,
o Lins que está lá no Ministério da Agricultura e tantos outros
ainda têm, juntamente com o corpo de técnicos do Estado,
uma missão muito grande que é justamente dar continuidade
a esse processo de consolidação econômica do nosso Estado
de Rondônia.

A gente não pode se esquecer de homenagear, e aí
quero mais uma vez parabenizar o Deputado Chiquinho da
Emater pela feliz iniciativa de promover esta Sessão Solene. E
dizer que o Estado precisa continuar crescendo. Foram
pouquíssimos os governadores do Teixeira para cá, poderia
listá-los todos rapidamente, mas dizer que dentro de erros e
acertos de todos eles, deram uma contribuição muito grande
para que Rondônia chegasse a esse patamar que está hoje. É
uma estrela a mais na bandeira do Brasil e uma bandeira que,
realmente, está brilhando e ainda tem muito para brilhar.

Meu muito obrigado e um grande abraço a todos os senhores
e senhoras e, principalmente, ao corpo técnico da Emater-
Rondônia. Obrigado.

O SR. CHIQUINHO DA EMATER (Presidente) – Obrigado,
companheiro Silvernani Santos, grande deputado estadual,
grande deputado federal, grande produtor rural e um grande
amigo da Emater.
Passo a presidência agora ao Deputado Luizinho Goebel, que
agora chegou a hora final.

(Às 11 horas e 41 minutos, o Senhor Chiquinho da Emater
passa a presidência ao Senhor Luizinho Goebel)

O SR. LUZINHO GOEBEL (Presidente) – Passo a palavra
ao Eminente Deputado Chiquinho da Emater, proponente desta
Sessão Solene de Homenagem aos 50 anos da Emater-
Rondônia.
Com a palavra o Deputado Chiquinho.

O SR. CHIQUINHO DA EMATER – Quero aqui saudar o
Presidente neste momento, Deputado Luizinho Goebel, Deputado
Ribamar, Deputado Cirone, Deputado Follador, Presidente
Luciano Brandão, Silvernani Santos, nosso Secretário de
Agricultura Cesar Padovani. Uma alegria, Padovani, você estar
aqui agora, e sua homenagem será entregue junto com o
Governador amanhã, lá na festa da Emater no Palácio. Deixamos
para amanhã porque o momento mais certo de entregar é
junto com o nosso Governador. Muito obrigado, Padovani.

Quero aqui saudar a Maria Lidiane, a Supervisora
Regional da Emater em Ariquemes. Seja bem-vinda. Ao Matheus
Follador, Gerente Regional do Município de Ariquemes, nosso
amigo. Napoleão de Oliveira Guimarães, Supervisor Regional
da Emater em Porto Velho. Saudar aqui o Márcio Milane; o
Alexandre, o Ilton, nosso regional, não é? O Paulo. Enfim, saudar
aqui a todos vocês que estão presentes.

Saudar o José de Arimateia, nosso Vice-Presidente,
nosso amigo. Saudar a Jaqueline Rosa, a Gerente Regional da
Emater lá do Vale do Guaporé. O Anderson, meu colega lá de
Colorado, hoje Diretor-Técnico da Emater. Obrigado pela
presença. Manoel Serra, do Banco do Povo, onde temos uma
parceria muito grande — não é, Manoel? —, financiando diversos
produtores rurais. O Paulo Renato, hoje pesquisador, Presidente
da Fundação Amparo, não é? Desenvolvimento das Ações
Científicas e Tecnológicas de Pesquisa. Rui Vieira, Secretário
de Planejamento do Município de Ji-Paraná, Amigo da Emater.
Eu sei, Rui, como você foi importante naquela hora em que
nós recebemos aquela ação judicial e você era Secretário de
Administração, nos ajudou muito naquele momento. Muito
obrigado, Rui, por tudo.

A Vereadora Juscelia Costa, nossa amiga ali de Ji-
Paraná, um orgulho para todos nós da Câmara Municipal,
juntamente com o Joziel, nosso companheiro e amigo ali
também, Vereador em Ji-Paraná. Júlio Cesar Rocha, do Idaron.
Cadê, o Júlio está por aqui ainda? O Idaron, que é um grande
órgão, que a gente tem o maior orgulho de ter iniciado os
trabalhos do Idaron pela Emater. Vocês todos sabem como foi
a luta da criação, Padovani, do Idaron. E a Emater teve um
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papel fundamental naquele momento, não foi Narcisio? O Delmo
do Carmo, Assessor representante da Secretária de Estado e
Planejamento e Orçamento e Gestão, a Bia, a nossa amiga Bia,
Secretária de Planejamento. José Valterlins, do Ministério da
Agricultura. Trabalhamos juntos lá em Cerejeiras, na Emater,
não é, Valtinho? Que orgulho, Valtinho, você estar hoje como
Superintendente Federal do Ministério da Agricultura. Você é
uma pessoa competente e faz um grande trabalho. Que Deus
te abençoe sempre assim. O João Vilmar Rabel, Gerente do
escritório Regional de Ji-Paraná. Cadê o Vilmar? Está ali o nosso
companheiro e amigo. Márcio Milane, eu já falei. O Ilton Uchoa,
é nosso regional. Alberto Luiz, chefe regional da empresa de
Pesquisa.

Cadê o Alaerto? Ah, está aqui, meu companheiro
Alaerto. Obrigado pelos trabalhos, pela parceria que a Embrapa
sempre teve com a Emater, sempre junto, preocupada com o
homem do campo. Muito obrigado pela sua presença que nos
orgulha muito. Edson Lemos da Silva, Superintendente Regional
do Banco do Brasil. O Edson está ainda aí, não? Obrigado,
Edson, por ter vindo aqui. Nosso companheiro e amigo. Tantas
reuniões juntas aí, para discutir os créditos para o produtor
rural. A aplicação do crédito.

Amilcar, cadê? Amilcar já foi? Que é o Chefe de
Residência da Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais
(CPRM) em Porto Velho, uma empresa importante para o
desenvolvimento de Rondônia, que faz muita pesquisa de
minério, sabe onde está. Eu diria a todo o povo de Porto Velho,
Silvernani Santos, quem não conhece o CPRM, vá lá. Lá tem
uma verdadeira biblioteca geológica do Brasil aqui em Porto
Velho. É uma coisa muito fantástica. Quem não conhece, deve
conhecer.

Rosemberg Pereira, Superintendente Regional da Conab
(Companhia Nacional de Abastecimento), muito obrigado pela
parceria que sempre tivemos, junto com a Conab/Emater. A
Letícia, Secretária Adjunta da Sefin, muito obrigado pela
presença. Leve um abraço ao nosso Secretário Luís Fernando,
um grande parceiro também nosso.

Anibal Martins, Diretor Administrativo-Financeiro do
Banco do Povo de Rondônia. Obrigado pela presença. Grande
companheiro. Cicero Aparecido Godoi, Prefeito Municipal de
Castanheira. Cícero, que orgulho você estar hoje como Prefeito,
a gente aqui como deputado. Vários vereadores da Emater em
todo o Estado. É uma alegria. Isso mostra o trabalho que nós
temos aí em todo o Estado de Rondônia. Obrigado, Cícero pela
sua presença aqui. Nos orgulha muito você hoje ser nosso
prefeito lá em Castanheira.

Quero aqui saudar os Votos de Louvor, ao Luciano
Brandão, nosso Presidente; ao Severino de Melo Araújo que
não esteve presente, Abdael Mansur, também não esteve
presente. Antônio Campos da Silva in memorian, Antônio Carlos
Coelho de Menezes, me ligou de manhã, não pôde estar
presente. José da Cunha Medeiros, Raimundo Nonato esteve
aqui com a gente, Francisco Anselmo de Alencar, também in
memoriam; nosso amigo Sandi Calistro de Sousa, que o Rui
representou aqui, um grande; nosso amigo Zé Pinto também
me ligou hoje, não pôde estar presente, está com medo da
Covid. Francisco Carvalho da Silva, Chico Paraíba, do Tribunal
de Contas, também Presidente da Emater, também me ligou
hoje de manhã, está lá em Médici, não pôde estar presente.

Queria também saudar os Amigos da Emater Assis
Canuto, na criação da Emater, ele sempre esteve presente em
todo período; Silvernani Santos; Miguel de Souza. Carlos
Magno, grande Carlos Magno, que foi deputado estadual,
deputado federal, prefeito de Ouro Preto, foi tudo na vida este
homem, grande Carlos. A gente tem o maior orgulho de ser
seu amigo.
Agradecer também aos ex-governadores. Ao Jorge Teixeira
de Oliveira, ao professor Ângelo Angelim, ao Jerônimo Garcia
de Santana, ao Osvaldo Piana Filho, a Valdir Raupp de Matos,
a José de Abreu Bianco, ao Ivo Narciso Cassol, ao João
Aparecido Cahulla, ao Confúcio Moura, ao Daniel Pereira e ao
nosso Governador Marcos Rocha. E já dizer aos nossos Amigos
da Emater que amanhã, Deputado Luizinho Goebel, o
Governador, o Secretário Padovani vai anunciar uma missão,
que eu vou deixar para ele anunciar amanhã, junto com a
gente, amanhã, lá no Palácio, que é uma coisa boa para todos
nós.

Queria aqui saudar todos os meus colegas da Emater.
Todos. Estou vendo aqui o Edimarzinho, lá de Itapuã, estou
vendo aqui — agora fugiu da mente —, tantos colegas que
tanto trabalham em prol do nosso município, Dionísio. Que
alegria estar aqui hoje fazendo esta justa homenagem a esta
empresa que nós sempre amamos, Francisco Carlos,
Presidente do nosso sindicato. Em seu nome, eu quero
parabenizar todos os “ematerianos” aqui presentes, e aqueles
que estão lá no interior, que não puderam vir por causa da
pandemia, mas agradecer a todos meus colegas da Emater
por esta homenagem que estamos fazendo aqui, simples, mas
de coração, pelo trabalho que vocês têm feito em prol do
Estado.
Fazer agora um pequeno discurso. E queria também já
agradecer esse discurso ao Tarcísio, que me ajudou, ao Márcio,
ao Ilton, ao Napoleão, não é, que sozinho a gente não... era
tanta coisa, não dava para fazer tudo.

“Senhor Presidente, Senhores Deputados, Senhores
ex-Dirigentes, colaboradores e Amigos da Emater, subo a esta
tribuna para uma manifestação especial, pois nesta Sessão
prestamos homenagem a Emater-Rondônia, uma instituição
que comemora 50 anos de serviços prestados à sociedade
rondoniense, e de modo especial aos produtores rurais da
agricultura familiar. Em nome do Senhor Antônio, lá de
Alvorada, saudar todos os produtores do Estado de Rondônia.
E dizer a vocês, sem vocês, a Emater, Vilmar, não existiria.
Então, a minha homenagem a todo produtor rural do nosso
Estado.

Sua história tem início nos idos de 1971, como aqui
falou Silvernani Santos, quando de sua fundação, em 31 de
agosto, com a personalidade jurídica de Associação de Crédito
e Assistência Rural do Território Federal de Rondônia (Acar-
RO), os serviços de Ater em Rondônia era parte integrante da
Associação Brasileira de Crédito e Assistência Rural (Abcar).
Na década de 1970, Rondônia recebeu um fluxo migratório
superior ao de qualquer outra área de fronteira do Brasil. Eram
famílias inteiras vindas de todos os Estados do Brasil,
principalmente Paraná, Espírito Santo e Minas Gerais — que
estavam vivendo conflitos sociais —, em busca de terras férteis
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e melhoria de vida. Com isso, o Governo Federal deu início,
por meio do Instituto de Colonização e Reforma Agrária (Incra),
ao projeto de colonização de Rondônia, implantando o primeiro
Projeto Integrado de Colonização (PIC) na região central do
Estado.

A implantação do PIC de Ouro Preto inaugurou o ciclo
de agricultura do Território de Rondônia e constituiu-se na
primeira experiência de colonização oficial realizada na
Amazônia, impulsionada pelos programas de colonização oficiais
do Incra, de incentivo fiscal, como: o Programa de Integração
Nacional (PIN), o Programa de Redistribuição de Terras e de
Estímulo à Agroindústria do Norte e do Nordeste (Proterra) e o
Programa de Polos Agropecuários e Agrominerais da Amazônia
como o Polamazônia, entre outros.

Em 1971, com a Emater-Rondônia já instalada e dando
suporte às ações implementadas pelos programas do Governo
Federal, foi implantado em Guajará-Mirim, o PIC Sidney Girão
que junto com o PIC Ouro Preto foram muito importantes para
o início do desenvolvimento de Rondônia.
A título de informação, observamos alguns dados históricos a
seguir:

Em 1971, a população do Território Federal de
Rondônia contava com cerca de 150 mil habitantes, distribuída
em dois municípios: Porto Velhoe Guajará-Mirim.
Porto Velho era o maior município do mundo (sete vezes maior
do que o Estado de Sergipe). Nessa época, a Acar-Rondônia
iniciou as suas atividades com uma unidade de coordenação
geral sediada em Porto Velho, de dois escritórios, sendo um
em Guajará-Mirim e outro na Vila de Rondônia — hoje, a nossa
querida Ji Paraná —, e uma subunidade em Ouro Preto do
Oeste, terra do Carlos Magno. Sua estrutura era composta
apenas de 22 empregados e sete veículos.
Em 1974, era criada a Empresa Brasileira de Assistência Técnica
e Extensão Rural (Embrater), como sucessora da ABCAR. Dois
anos depois, em 22 de novembro de 1976, a Acar-Rondônia
passa a denominar-se Associação de Assistência Técnica e
Extensão Rural (Aster-Rondônia). O nome da Emater-Rondônia
surgiu somente em 10 de maio de 1984, sem, contudo, alterar
sua denominação, personalidade jurídica e natureza dos
serviços prestados enquanto Aster-Rondônia.
Em 1989, os constituintes estaduais, nesta Casa de Leis
entenderam a importância da Emater-Rondônia para o Estado
de Rondônia, e a designaram com o órgão Oficial de Assistência
Técnica e Extensão Rural do Estado de Rondônia, ficando
consignada na Constituição de Rondônia, em seu Art. 163 §
3º.

No ano de 2013, esta Casa Legislativa aprovou a
Emenda Constitucional 84/2013 — eu e o Sales estávamos na
Presidência da Emater —,e a Lei 3.138/2013, ambas de iniciativa
do Executivo Estadual, para transformar a personalidade
jurídica em empresa pública, com a denominação de Empresa
de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Rondônia
– Emater/Rondônia.

Em 2016, os nobres parlamentares desta Casa de Leis
aprovam a Lei 3.937, de 30 de novembro de 2016, que altera a
personalidade jurídica para autarquia, passando a denominar-
se Entidade Autárquica de Assistência Técnica e Extensão Rural
do Estado de Rondônia – Emater/Rondônia. As mudanças em

sua personalidade jurídica ocorreram para adequá-la aos novos
tempos, e às mudanças do cenário econômico e institucional.
Feito esse resgate histórico da Emater, cabe destacar a sua
atuação com destacada contribuição para impulsionar o
desenvolvimento do Estado de Rondônia. Para tanto,
apresentamos alguns dados que nos chamam a atenção das
transformações ocorridas ao longo dessas cinco décadas.
Rondônia contava, no início dos anos 70, como uma população
em torno de 150 mil habitantes, e um rebanho bovino de apenas
de 20 mil cabeças, Padovani. Já, em 1997, os dados publicados
pela Embrapa, a produção de leite estimada era apenas de 4
mil litros/dia.

Atualmente, Rondônia tem um efetivo bovino que
ultrapassa 15 milhões de cabeças bovinas, e mais de 1,6 milhões
de litros de leite/dia. Essa evolução foi muito grande. Já
chegamos a 2 milhões de litros de leite/dia. Esses dados
confirmados pela nossa agência Idaron, que faz pesquisa
trimestral.
Temos várias cadeias produtivas importantes: a bovinocultura
de leite e de corte, a suinocultura, avicultura, o café, o cacau,
o urucum, o peixe, a soja, o milho, o arroz, o hortifrutigranjeiro,
e surgindo novas culturas como pitaia e rambutan. Já temos
mais de 100 hectares de pitaia plantado. Já temos mais de 100
hectares de rambutan plantados no Estado de Rondônia. Culturas
novas, mas também de muita importânciaeconômica na vida
do produtor rural.

Essas cadeias produtivas deram origem às indústrias
de leite, que estamos com mais de 50 indústrias de leite, fora
as agroindústrias. Os frigoríficos que estão aí.As agroindústrias
diversas, as indústrias de ração, e com isso gerando milhares
de empregos, na cidade e no campo.
Vale também salientar o trabalho social e educacional feito por
essa conceituada autarquia. Tantas vezes os nossos trabalhos
sociais, as nossas guerreiras, Irisvone, fizeram tanto trabalho
social. Muitas vezes, naquela época que não tinham muitos
recursos, os técnicos da Emater, Rui, muitas vezes eram
parteiros. A gente servia, muitas vezes, de ambulância. Teve
uma vez, lá em Cabixi, João, que eu fui em Colorado, Carlos
Magno, três vezes numa noite levar mulheres que teriam que
ter parto e só tinha médico em Colorado do Oeste. E assim a
Emater trabalhou tanto, Tarcísio, na questão social. Quantas
vezes nós demos aulas, Padovani, para os produtores rurais
naqueles programas do governo.

Vale salientar que a Emater foi chamada diversas vezes
pelo Governo de Estado para executar vários Programas do
Governo Federal e do Governo Estadual, dentre eles:
Polonoroeste, Planaforo, Promec, Água Produtiva, PAA;agora
o programa do Governo Marcos Rocha, Governo no Campo,
dentre vários outros programas, sempre trabalhando. O Projeto
Inseminar trabalhamos tanto, desde o Governo Ivo Cassol e
dando continuidade no Governo Confúcio e, agora, no Governo
Marcos Rocha.

Ao longo de sua trajetória, muitas foram as famílias,
que, com as ações da Emater, mudaram a sua vida, a sua
condição econômica, saindo da condição de umaagricultura
apenas de subsistência, para prósperos produtores da
agricultura familiar.

Meus senhores, minhas senhoras, não poderia deixar
de falar da minha relação com a Emater, pois foi nessa
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instituição que iniciei a minha carreira profissional como
extensionista rural, com a formação acadêmica de
Zootecnista,trabalhando na região do Cone Sul do Estado, com
uma atuação marcante nos municípios de Cerejeiras e Cabixi
— onde tive o prazer de ter sido prefeito e vice-prefeito —,
onde,pelo trabalho, contribuímos com o desenvolvimento das
famílias rurais ali estabelecidas.
Como fruto dessa atuação, tive a oportunidade de servir ao
povo de Cabixi, como prefeito e vice-prefeito, e agora como
deputado estadual. Contudo, mantive o meu vínculo laboral com
a Emater-Rondônia, que é a minha paixão. É a minha paixão,
Ari, desde sempre. E assim tive a oportunidade de ocupar várias
funções: gerente local, supervisor regional, gerente regional,
secretário executivo e, por fim, diretor-presidente, da agora
autarquia Emater-RO.

Faço parte da história dos últimos 35 anos da ação
extensionista, dessa querida Emater-Rondônia. Aqui, hoje,
fazendo esta justa homenagem compartilhada com todos os
meus colaboradores, extensionistas, pessoal administrativo,
pessoal de apoio, enfim, todos os meus colegas “ematerianos”,
como assim chamamos todos que trabalham nessa valorosa
instituição.

Não poderíamos deixar de destacar as importantes
parcerias celebradas pela Emater, como os órgãos estaduais e
municipais, começando pelo Poder Executivo, sob a liderança
do Senhor Governador Marcos Rocha; da Casa Civil; da PGE;
da Seagri, Padovani, a qual é vinculada a Sedam, a Sefin, o
Idaron, a Sepog, a Sedi, a Seas, o DER, o Idep, Secretaria de
Educação e com o Tribunal de Contas de Rondônia; e com os
órgãos federais: o Mapa, Valterlins; a Anater lá em Brasília; a
Embrapa, nossa parceira,  Alaerto; o Incra (como o Deputado
Cirone falou), foi o grande órgão que deu início a tudo, Anselmo
de Jesus, a colonização, eo senhor foi um dos assentados
também ali em Ji-Paraná. Que bom ter você aqui hoje, e foi
nosso ex-secretário de agricultura, Deputado Federal; a Conab,
que faz um grande trabalho; o IBGE; e entidades de classe,
como a Fetagro, a Faperon, Senar, a Asbraer; instituições de
assessoramento como o Sebrae, que sempre estiveram juntos
nas grandes ações da Emater-Rondônia. Agentes financeiros,
como Banco da Amazônia. E aqui eu queria prestar homenagem
a um companheiro que nos deixou, que era o Wilson, do Basa.
Nós fizemos muitos trabalhos juntos e é com muita dor que a
gente fala o nome dele aqui entre nós. Naquela época, nós
financiamos, Carlos Magno (lá do FNO), junto, Silvernani, com
o Secretário da Agricultura Nilson Campos, da época do Governo
Piana, só na região do Cone Sul nós financiamos quase 40
matrizes leiteiras. E o Wilson foi um gigante naquela época. O
Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e atualmente as
cooperativas de crédito e o Banco do Povo, entre outras
instituições que atuam como propósito de desenvolver o setor
produtivo de Rondônia.

Parabéns, Emater. Parabéns aos que fazem a Emater-
Rondônia forte e uma entidade importante para Rondônia, pelos
relevantes serviços prestados à comunidade rural e a toda
sociedade de Rondônia, pois o “agro” supre o alimento na
mesa dos rondonienses, do Brasil e do mundo. Assim é o
fortalecimento da economia do nosso Estado.”.
Queria aqui agradecer a todos os deputados aqui presentes,
ao Deputado Ribamar, ao Deputado Luizinho, ao Deputado
Follador, o Deputado Cirone esteve presente, toda a Assembleia
Legislativa, em nome do meu Presidente Alex Redano, que
deu todo o apoio para esta Sessão Solene aqui hoje.

Então, muito obrigado à Assembleia Legislativa. Meus
agradecimentos ao Departamento de Cerimonial, à Secretaria
Legislativa, à Superintendência de Segurança Institucional, à
equipe do meu gabinete, e à minha família, em nome do meu
filho, Matheus — meu filho está aqui comigo —, e Bete. Meus
agradecimentos à minha família, que é o meu esteio, é onde
eu me seguro cada vez mais.
Então, meus colegas da Emater, meus senhores, minhas
senhoras, que Deus abençoe a minha empresa, que ela tem
passado, tem presente e tem futuro. E os jovens têm que dar
continuidade a mais 50 anos. Um forte abraço. Eu amo a
Emater-Rondônia. Muito obrigado.

O SR. LUIZINHO GOEBEL (Presidente) – Parabenizar o
Deputado Chiquinho. Registrar, mais uma vez aqui, a presença
do nosso prefeito, o prefeito da Emater-Rondônia, Cícero Godoi,
da cidade de Castanheiras. E, em seu nome, eu quero
agradecer e parabenizar os prefeitos de Rondônia, que sempre
têm sido apoio à Emater em todos esses municípios.
Registar também aqui, encerrando a minha participação, a
presença do Ex-Deputado Federal Anselmo de Jesus. E
lembrando também aqui, com muito respeito e saudosismo,
de uma das pessoas que representou muito bem o setor
produtivo do nosso Estado, Padovani, que foi o Deputado
Federal Rubens Moreira Mendes, que hoje, com certeza, está
num bom lugar, mas deixou aqui um grande legado para o
setor produtivo do nosso Estado. Obrigado. Devolvo a
presidência ao propositor Deputado Chiquinho da Emater.

(Às 12 horas e 09 minutos, o Senhor Luizinho Goebel
passa a presidência ao Senhor Chiquinho da Emater)

O SR. CHIQUINHO DA EMATER (Presidente) – Obrigado,
Deputado Luizinho.
Invocando a proteção de Deus, e agradecendo a inestimável
presença de todos vocês aqui nesta manhã, dou por encerrada
a presente Sessão Solene, e convido todos os presentes para
um coquetel, que será servido aqui no Salão Nobre desta Casa.
Muito obrigado a todos.

(Encerra-se esta Sessão Solene às 12 horas e 10
minutos)
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