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EXTRAORDINÁRIA DA 6° LEGISLATURA
Em 25 de janeiro de 2007.

Presidência dos  Srs.
Carlão de Oliveira – Presidente.

Kaká  Mendonça 1° Vice Presidente

(Às 13 horas e 25 minutos é aberta a sessão)

COMPARECEM OS SENHORES: Nereu Klosinski (PT),
Amarildo Almeida (PDT), Dr.  Deusdete Alves (PDT), Edison
Gazoni (PDT),  Dr. Carlos (PDT), Chico Paraíba (PMDB),
João da Muleta (PMDB), Ellen Ruth (PP), Kaká Mendonça
(PTB), Leudo Buriti (PTB), Chico Doido (PSB),  Paulo Moraes
(PL), Ronilton Capixaba (PL), Everton Leoni (PSL), Romeu
Reolon (PSL) Carlão de Oliveira (PSL), Edézio Martelli
(PTN), Beto do Trento (PSDC) e Renato Velloso (PPS).

O SR. PRESIDENTE (Carlão de Oliveira) –
Havendo numero, legal sob a proteção de Deus em nome
do povo rondoniense, declaro aberta a 1ª Sessão
Extraordinária da 18° Sessão Legislativa da 6° Legislatura.
Queria convidar a todos os Senhores Deputados que se

encontram ali atrás, para vir aqui para o Plenário por que ainda
não terminou as atividades. O Deputado que não comparecer
vai ser descontado do seu salário por que ainda não encerrou.
Agora vai passar um vídeo ali, logo em seguida vai ter o
pronunciamento do Presidente da Assembléia encerrando seu
mandato.

Solicito ao nosso comandante aí que comece exibir o
vídeo.

(Exibição do vídeo)

O SR. PRESIDENTE (Carlão de Oliveira) - Quero
convidar o Deputado Kaká para assumir a Presidência para que
eu possa falar, e agradecer aos meus colegas, e os nossos
funcionários.

(Ás 14 horas e 11 minutos o Sr. Carlão de Oliveira passou
a presidência para o Sr. Kaká Mendonça).

O SR. CARLÃO DE OLIVEIRA - Ex°. Senhor Presidente,
Senhores Deputados, senhora Deputada, a imprensa escrita,
falada, televisionada, senhores funcionários deste Poder, meus
advogados que se encontram aqui. Primeiro lugar eu quero
agradecer a Deus, Deus maravilhoso! que graças a Deus, estou
tendo esta oportunidade de falar através da vídeo-conferência
que é um trabalho que esta Legislatura implantou, o Projeto
Inter-câmaras. Estamos falando aqui para os cinqüentas e dois
Municípios do nosso Estado. Quero agradecer aqui meu pai,
minha mãe, a minha esposa Márcia que se encontra aqui, meus
filhos que não se encontram aqui, a dona Fátima uma pessoa
especial que nos momentos que passamos aí ficou ao lado dos
nossos filhos.

Quero agradecer aos colegas Deputados que estiveram
junto conosco durante esses quatro anos, enfrentamos aqui
barreiras difíceis, com certeza muitas delas balanceou muitos
deles mas, graças a Deus estamos aqui entregando a nossa
tarefa. Eu quero agradecer aos funcionários aqui da Assembléia
Legislativa do mais humilde ao mais graduado, a nossa
Procuradoria, nossos diretores. Quero fazer aqui também um
agradecimento especial às pessoas que mesmo quando
encarcerado tiveram e não desistiram da nossa campanha
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eleitoral. Meus agradecimentos. Quero agradecer todos
aqueles que participaram na nossa administração,
diretamente ou indireto. Quero fazer aqui um reconhecimento
ao meu irmão o Professor Moises, foi uma das pessoas que
nos ajudou a implantar a escola do Poder Legislativo
juntamente com o Max Barbosa. Então se hoje nos temos
uma escola, tivemos uma participação especial do Max e do
Professor Moises. Quero fazer um agradecimento também
ao Haroldinho Filho e o Marlon que também passaram por
diversas turbulências lutando também em defesa desse
Parlamento.

Não vou falar detalhes por que o momento não é
próprio, e eu diria, e disse aqui quando eu voltei o tempo é a
maior testemunha, que vai dizer lá na frente quem é que
tem razão. Eu quero dizer a todos os Srs. Deputados, os Srs.
Funcionários, a Imprensa que eu estou deixando aqui a
Presidência desta Casa, mais deixando com toda certeza,
que nós estamos deixando Senhores Deputados, uma
Assembléia totalmente diferente daquela que nós pegamos,
com outra cara, funcionários daqui sabem do que estamos
falando.

Eu disse há dias atrás, felizes desses Deputados que
estão assumindo este Parlamento, por que está pegando uma
Casa arrumada, uma Casa boa de trabalhar, tenho certeza
não vai precisar fazer e nem passar por aquilo que passamos.
Mas isto é coisa do passado. Eu quero dizer aos senhores
que para mim isso que passou é uma página virada, estou
saindo daqui tranqüilo de cabeça erguida, vou sair deixando
aqui um marco juntamente com os colegas Deputados, para
ir para a história de Rondônia. Tem a Assembléia de antes, e
a Assembléia de depois podem ter certeza.

Senhores Servidores eu queria antes de encerrar
dizer que eu estou saindo daqui, levando junto comigo o
carinho, o amor que eu adquiri aqui nesta Assembléia. Podem
ter certeza. Quero fazer um reconhecimento especial ao meu
amigo Cláudio Farias, que é uma pessoa que me acompanha
á vários anos, também que é companheiro desde o Município
de Alta Floresta quero dizer que nós não estamos saindo
daqui como muitos saem derrotados, nós estamos saindo
com nossa consciência tranqüila do nosso dever comprido,
eu sempre falei que na vida do cidadão são duas coisas que
ele não planeja; é para morrer e para sair da política. Mas
isso tudo acontece, ai nós temos que estar preparado para o
ruim, e o ruim é a coisa que vem de graça não precisa nem
lutar.

Então meu agradecimento a todos, quero pedir
desculpa aquelas pessoas que por ventura às vezes a gente
tratou mal, aos colegas Deputados, meu agradecimento
especial a todas as pessoas que eu citei, aqueles que eu não
citei, eu também quero que se leve em reconhecimento, a

imprensa que deu apoio a esta Casa, a todos os senhores, e
senhoras o nosso muito obrigado e que Deus ilumine, é o que
nós desejamos a todos.

(Ás 14 horas e 19 minutos o Sr. Kaká Mendonça
passou a presidência ao Sr. Carlão de Oliveira).

O SR. PRESIDENTE (Carlão de Oliveira) - Nada mais
a tratar, invocando a proteção de Deus declaramos encerrada
esta Sessão. Sessão Legislativa e Legislatura.

Está encerrada.

(Encerra-se esta Sessão ás 13 horas e 26 minutos)

ATA DA 1ª SESSÃO PREPARATÓRIA
DA 7ª LEGISLATURA

Em 1º de fevereiro de 2007

Presidência do Sr:
Kaká Mendonça – Deputado

(Às 14 horas e 35 minutos é aberta a sessão)

COMPARECEM OS SENHORES: Tiziu (PMDB), Amauri
dos Santos (PMDB), Marcos Donadon (PMDB), Chico Paraíba
(PMDB), Daniela Amorim (PTB), Kaká Mendonça (PTB), Valter
Araújo (PTB), Professor Dantas (PT), Neri Firigolo (PT), Dr.
Ribamar Araújo (PT), Alex Testoni (PTN),  Luiz Cláudio (PTN),
Jesualdo Pires (PSB), Wilber Coimbra (PSB), Neodi Oliveira
(PSDC), Doutor Alexandre (PSDC), Ezequiel Neiva (PPS), Jair
Miotto (PPS), Luizinho Goebel (PV), Miguel Sena(PV), Euclides
Maciel (PSL), Maurão de Carvalho (PP), Maurinho (PSDB) e
Valdivino Rodrigues (PRP).

O SR. PRESIDENTE (Kaká Mendonça) – Havendo
número legal, invocando a proteção de Deus e em nome do
povo rondoniense, declaro aberta esta Sessão Preparatória
para inaugurar a 7ª Legislatura e proceder à posse dos Srs.
Deputados eleitos em 1º de outubro de 2006.

Convido o Sr. Deputado Chico Paraíba para assumir a
1ª Secretaria da Mesa, e o Deputado Marcos Antonio Donadon
para a 2ª Secretaria.

Convido o 1º Secretário, Deputado Chico Paraíba, para
adentrar ao Plenário o Excelentíssimo Sr. Governador Ivo
Narciso Cassol. Deputado Chico Paraíba para adentrar ao
Plenário o Excelentíssimo Sr. Desembargador Renato Mimessi,
representando o Presidente do Tribunal de Justiça de Rondônia,
também o Sr. Procurador Geral de Justiça em exercício,
Excelentíssimo Sr. Procurador Ivo Benitez; o Excelentíssimo
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Sr. Conselheiro José Gomes de Melo, representando o Tribunal
de Contas do Estado de Rondônia; o Excelentíssimo Sr. Roberto
Eduardo Sobrinho, Prefeito do Município de Porto Velho.

Convido todos a ficarem de pé para ouvirmos o Hino
de Rondônia.

(Execução do Hino de Rondônia).

O SR. PRESIDENTE (Kaká Mendonça) – Gostaria de
registrar e agradecer a presença do Sr. João Aparecido Cahula,
Vice-Governador do Estado de Rondônia. Excelentíssimo Sr.
Desembargador Gabriel Marques de Carvalho, Presidente do
Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia; Excelentíssimo Sr.
Juarez Jardim, Secretário-Chefe da Casa Civil; Tenente-Coronel
Sérgio Roberto de Almeida, Comandante da Base Aérea de
Porto Velho; Sra. Ivone Cassol e Sra. Marli Cahula, 1ª Dama
do Estado de Rondônia; Excelentíssimo Sr. Tenente-Coronel
Washington Machado de Figueiredo, Comandante do 5º BEC;
Excelentíssimo Sr. Capitão de Corveta Robson de Souza,
Delegado Fluvial de Porto Velho; Excelentíssimo Sra. Vânia
Maria da Rocha Abensur, Juíza representante do Tribunal
Regional do Trabalho da 14ª Região; Excelentíssimos Srs.
Prefeitos Municipais que prestigiam esta solenidade. Senhores
Vereadores, Presidente de Câmaras Municipais que estão
presentes, Senhoras e Senhores representantes de órgãos
federais; Senhoras e senhores Secretários de Estado;
integrantes de equipe do Governo do Estado de Rondônia;
Exm°s Senhores Presidentes de Partidos Políticos; Senhores
dirigentes de entidades religiosas; familiares dos Deputados
ora empossados; Senhoras e Senhores Vereadores presentes.

Neste momento vou proceder à leitura da lista de
presença dos Srs. Deputados a serem empossados nesta data
em cumprimento ao que prescreve o nosso Regimento Interno.

BANCADA DO PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO
BRASILEIRO - PMDB

– Deputado Tiziu
- Deputado Amauri dos Santos
- Deputado Marcos Donadon
- Deputado Chico Paraíba

BANCADA DO PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO –
PTB

- Deputada Daniela Amorim
- Deputado Kaká Mendonça
- Deputado Válter Araújo

BANCADA DO PARTIDO DOS TRABALHADORES – PT

- Deputado Professor Dantas
- Deputado Neri Firigolo
- Deputado Dr. Ribamar Araújo

BANCADA DO PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL – PTN

- Deputado Alex Testoni
- Deputado Luiz Cláudio

BANCADA DO PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO – PSB

- Deputado Jesualdo Pires
- Deputado Wilber Coimbra

BANCADA DO PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO
– PSDC

- Deputado Neodi de Oliveira
- Deputado Dr. Alexandre Brito

BANCADA DO PARTIDO POPULAR SOCIALISTA – PPS

- Deputado Ezequiel Neiva
- Deputado Jair Mioto

BANCADA DO PARTIDO VERDE - PV

- Deputado Luizinho Goebel
- Deputado Miguel Sena

BANCADA DO PARTIDO SOCIAL LIBERAL – PSL

- Deputado Euclides Maciel

BANCADA DO PARTIDO PROGRESSISTA – PP

- Deputado Maurão de Carvalho

BANCADA DO PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA
BRASILEIRA – PSDB

- Deputado Maurinho

BANCADA DO PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA –
PRP

- Deputado Valdivino Rodrigues

Convido a todos os Srs. Deputados presentes a ficarem
de pé para que seja procedido o compromisso constitucional
de posse.

TODOS:

PROMETO GUARDAR AS CONSTITUIÇÕES FEDERAL E
ESTADUAL, DESEMPENHAR FIEL E LEALMENTE O MANDATO
QUE ME FOI CONFIADO E PROMOVER O BEM DE RONDÔNIA.

Nos termos regimentais, cada Deputado ao ser
proferido o seu nome, de pé, declara em voz alta, “assim o
prometo”.

Solicito ao Sr.1° Secretário proceder à chamada
nominal dos Srs. Deputados.

O SR. CHICO PARAÍBA (1° Secretário) – Procede
à chamada nominal dos Srs. Deputados.

CHAMADA NOMINAL

Deputado Tiziu - assim o prometo
Deputado Amauri dos Santos – assim o prometo
Deputado Marcos Donadon - assim o prometo
Deputado Chico Paraíba - assim o prometo
Deputada Daniela Amorim - assim o prometo
Deputado Kaká Mendonça - assim o prometo
Deputado Valter Araújo - assim o prometo
Deputado Professor Dantas - assim o prometo
Deputado Neri Firigolo - assim o prometo
Deputado Dr. Ribamar Araújo – assim o prometo
Deputado Alex Testoni - assim o prometo
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Deputado Luiz Claúdio - assim o prometo
Deputado Jesualdo Pires - assim o prometo
Deputado Wilber Coimbra - assim o prometo
Deputado Neodi de Oliveira - assim o prometo
Deputado Dr. Alexandre Brito - assim o prometo
Deputado Ezequiel Neiva - assim o prometo
Deputado Jair Mioto - assim o prometo
Deputado Luizinho - assim o prometo
Deputado Miguel Sena - assim o prometo
Deputado Euclides Maciel - assim o prometo
Deputado Maurão de Carvalho - assim o prometo
Deputado Maurinho - assim o prometo
Deputado Valdivino Rodrigues - assim o prometo

O SR. PRESIDENTE (Kaká Mendonça) –  Declaro
empossados nesta data no cargo de Deputado Estadual para o
mandato de 4 anos todos os Srs. Deputados presentes que
prestaram o compromisso constitucional de posse. Estão todos
empossados.

Concedo a palavra ao Exm° Senhor Governador do
Estado de Rondônia, Ivo Cassol.

O SR. IVO NARCISO CASSOL – É com imensa alegria
e satisfação que eu quero aqui cumprimentar os Senhores e
as Senhoras, em nome de vocês eu quero cumprimentar a
Mesa; Presidente em exercício na Assembléia, Deputado Kaká
Mendonça; Deputado Chico Paraíba, que está secretariando,
também o Deputado Marcos Donadon 2º Secretário; quero aqui
também cumprimentar as autoridades aqui presentes da Mesa;
representando o Tribunal de Contas, o Sr. José Gomes –
Conselheiro; também o Procurador Geral de Justiça em
exercício, o Sr. Ivo Benitez; também cumprimentar o Presidente
do Tribunal de Justiça – Dr. Renato Mimessi; Dr. Gabriel –
Presidente do Tribunal Regional Eleitoral; cumprimentar
também o Prefeito Roberto Sobrinho e em nome do Prefeito
Roberto Sobrinho quero aqui cumprimentar a todos os Prefeitos
aqui presentes; cumprimentar os Vereadores aqui presentes;
nosso Secretariado, cumprimentar Secretariados, Assessores;
cumprimentar o nosso Vice-Governador João Cahula, minha
esposa, D. Marli; cumprimentar todos os familiares dos
Deputados empossados, em nome desses familiares, da minha
pessoa eu quero aqui parabenizar os Deputados empossados
neste momento, desejar sucesso para vocês. Dizer para vocês
que vocês terão a partir de agora a oportunidade de fazer
história no Estado de Rondônia, fazer história independente de
cores partidárias, fazer história independente de palanques
que estivemos, mas fazer história com um só objetivo em prol
do povo do nosso Estado, unindo as nossas forças nessa luta
de conquista para dias melhores, a exemplo, Sr. Presidente,
Srs. Deputados empossados, é o exemplo que a gente assiste
a nível nacional tantos Estados que sequer têm uma viatura
para a Polícia Militar ou sequer tem combustível, tantos Estados
brasileiros que já estão com a folha de pagamento atrasada e
nós graças a Deus, aqui no nosso Estado, fechamos o ano com
dificuldades, pagamos as nossas contas e mantendo o salário
em dia sem sequer pegar um tostão emprestado em instituição
financeira. Graças ao nosso povo, graças aos nossos
comerciantes, nossos empresários que confiam na
administração e essa credibilidade tem dado esse respaldo,
graças a tudo isso que eu tenho certeza que Rondônia será
muito melhor.

Agradecer a Deus por tudo que tem me dado na
condição do dia – a dia de governar Rondônia, pode ter certeza,
para mim é motivo de alegria e satisfação fazer a diferença
quando é a busca de toda a esperança e um sonho de tornar
os nossos sonhos reais.

Por isso eu quero aqui agradecer a cada Deputado
presente, a cada um que desde o dia da vitória de vocês nas

urnas até neste momento da posse, todas as vezes que
estivemos juntos e trocamos idéias, vocês podem ter certeza
absoluta, nesta Casa, Assembléia Legislativa é um Poder
independente e eu sempre irei e continuarei respeitando, da
mesma maneira nós temos o Poder Judiciário que também é
independente, como também o nosso Poder Executivo, que é
minha missão, obrigação de lutar para fazer dias melhores. E
a nossa humildade conjunta para fazer as nossas ações e para
que todos os Poderes consigam exercer, trabalhar e atender a
demanda popular é fundamental a nossa unidade, a nossa união
para fazermos dias melhores.

Então, portanto, Sr. Deputados, parabéns para vocês,
o povo confiou em vocês, como confiou em mim também e eu
tenho certeza que vocês saberão responder na altura,
fiscalizando passo a passo, não só o Executivo, mas todas as
ações onde tem dinheiro público e ajudando a fazer dias
melhores. Podem ter certeza que o propósito da minha pessoa
como da nossa equipe, em nome do Juarez, nosso Secretário
da Casa Civil, eu quero externar a todos os nossos
Secretariados, aquele que pensa que a reeleição simplesmente
nos acomoda ou nos conforta por mais quatro anos, desculpe
a expressão, mas tirem o cavalo da chuva, nós temos e
precisamos ser criativo, ser determinado, ser arrojado sob pena
de uma vítima só sofrer tudo, é o Governador. Então, portanto,
o desafio da reeleição, pode ter certeza, é muito pior do que o
desafio da eleição, porque a continuidade do trabalho e a
determinação de buscar resultado para a sociedade, tudo que
nós fizemos foi o que nós conseguimos fazer, mas tem muito
pela frente ainda para nós concluirmos.

Portanto, eu conclamo todos os Parlamentares, a
sociedade, os Poderes, o Ministério Público, vamos juntos
trabalhar e sempre colocar na frente Rondônia em primeiro
lugar. Sucesso para vocês, um abraço e muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Kaká Mendonça) – Gostaria
mais uma vez de agradecer a presença do Exmo. Sr.
Governador, do Prefeito Roberto Sobrinho, do Procurador Ivo
Benitez, do Desembargador Renato Mimessi, do Conselheiro
José Gomes, de todos os Secretários de Estados, Vereadores,
Prefeitos, enfim, a todos os familiares dos Srs. Deputados, a
toda a imprensa presente nesta Sessão Solene de Posse.

Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada esta
Sessão Preparatória de Posse dos Srs. Deputados. E convoco
nos termos regimentais Sessão Preparatória para a eleição da
Mesa Diretora logo após o término da Sessão.

Está encerrada a Sessão e dentro de cinco minutos
daremos início à Sessão Preparatória para a eleição da Mesa
Diretora.

Está encerrada a Sessão.

(Encerra-se esta Sessão às 14 horas e 58 minutos).

ATA DA 2ª SESSÃO PREPARATÓRIA
DA 7ª LEGISLATURA.

Em 01 de fevereiro de 2007.

Presidência do Sr.
Kaká Mendonça – Deputado

(Às 15 horas e 8 minutos é aberta a sessão)

COMPARECEM OS SENHORES: Tiziu (PMDB), Amauri
dos Santos (PMDB), Marcos Donadon (PMDB), Chico Paraíba
(PMDB), Daniela Amroim (PTB), Kaká Mendonça (PTB), Valter
Araújo (PTB), Professor Dantas (PT), Neri Firigolo (PT), Dr.
Ribamar Araújo (PT), Alex Testoni (PTN), Luiz Cláudio (PTN),
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Jesualdo Pires (PSB), Wilber Coimbra (PSB), Neodi de Oliveira
(PSDC), Dr. Alexandre (PSDC), Ezequiel Neiva (PPS), Jair Mioto
(PPS), Luizinho Goebel (PV), Miguel Sena (PV), Euclides Maciel
(PSL), Maurão de Carvalho (PP), Maurinho (PSDB) e Valdivino
Rodrigues (PRP).

O SR.  PRESIDENTE (Kaká Mendonça) –  Havendo
número legal, sob a proteção de Deus, e em nome do povo
rondoniense, declaro aberta esta sessão preparatória para a
eleição da Mesa Diretora, para o biênio de 2007 e 2008 da 7ª
Legislatura da Assembléia Legislativa do Estado de Rondônia.

Convido mais uma vez, os Srs. Deputados Chico Paraíba
1° Secretário, Deputado Marcos Donadon para auxiliarem na
votação.

Senhores Deputados passaremos a proceder
esclarecimentos antes de iniciarmos o processo para eleição
da Mesa Diretora. Conforme o nosso Regimento Interno a
votação a partir desta Legislatura será pelo processo nominal.

“Art. 4° - Na sessão preparatória seguinte que se
realizará logo após o término da Sessão de Posse, presente a
maioria absoluta dos Deputados, ocorrerá eleição dos membros
da Mesa Diretora para o primeiro biênio da Legislatura.

“Art. 5° - A eleição dos membros da Mesa Diretora
será realizada através da votação nominal, sendo declarado
eleitos os componentes da chapa que obtiver a maioria absoluta
dos votos ou será realizada nova votação com as duas chapas
mais votadas na anterior, sendo declarados eleitos os
componentes da chapa que obtiver a maioria simples de votos”.

Sendo assim o Deputado a ser chamado a votar
proferirá no microfone o seu voto em uma das chapas ou chapa
única se for o caso, sendo este voto repetido pelo Secretário
da sessão e anotado.

Neste momento esta Presidência suspende a sessão
pelo tempo necessário, para que os candidatos registrem suas
chapas concorrentes aos cargos de Presidente, de Vice-
Presidente e de Secretários da Mesa Diretora, entregando ao
Secretário para que sejam confeccionadas as folhas de votação.

(Suspende-se esta sessão às 15 horas e 11 minutos,
reabre-se às 15 horas e 13 minutos).

O SR. PRESIDENTE (Kaká Mendonça) – Está
reaberta a sessão.

Solicito ao Senhor Secretário proceder à leitura das
Chapas concorrentes aos cargos da Mesa.

O SR. CHICO PARAÍBA (1°Secretário) – A chapa
única apresentada é a “Chapa União”. Para Presidente Neodi
de Oliveira; 1º Vice-Presidente Deputado Alex Testoni; para 2º
Vice-Presidente Deputado Miguel Sena; 1° Secretário Deputado
Jesualdo Pires; 2° Secretário Deputado Chico Paraíba; 3°
Secretário Deputado Ezequiel Neiva e 4° Secretário, Deputado
Maurinho.

Senhor Presidente, eu queria uma Questão de Ordem.
Como nós fazemos parte da chapa, solicito de V. Exª. que o
segundo Secretário, Deputado Marcos Donadon, possa
acompanhar o tramite normal das votações.

Obrigado Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Kaká Mendonça) – Convido a
Deputada Daniela Amorim, única Deputada mulher deste
Parlamento a assumir a segunda secretaria para auxiliar nos
trabalhos.

Solicito ao Senhor Secretário proceder à chamada
nominal. Passaremos ao início da votação.

O SR. MARCOS DONADON (2º Secretário) –
Procedendo à chamada nominal dos Srs. Deputados.

CHAMADA NOMINAL

Deputado Tiziu - sim pela Chapa União.
Deputado Amauri dos Santos - sim pela chapa União.
Deputado Marcos Donadon - sim pela chapa União.
Deputado Chico Paraíba - sim pela chapa União.
Deputada Daniel Amorim - sim pela chapa União.
Deputado Kaká Mendonça - sim pela chapa União.
Deputado Valter Araújo - sim pela chapa União.
Deputado Professor Dantas - não
Deputado Neri Firigolo - desejo sucesso para votação
da chapa União, nada pessoal, decisão de Partido,  voto  não.
Deputado Ribamar Araújo - não
Deputado Alex Testoni - sim pela chapa União.
Deputado Luiz Cláudio - novo tempo, voto sim chapa
União.
Deputado Jesualdo Pires - sim pela chapa União.
Deputado Wilber Coimbra - sim pela chapa União.
Deputado Neodi de Oliveira - sim pela chapa união.
Deputado Dr. Alexandre Brito - sim pela chapa união.
Deputado Ezequiel Neiva - sim pela chapa união.
Deputado Jair Miotto - sim pela chapa união.
Deputado Luizinho Goebel - sim pela chapa união.
Deputado Miguel Sena - sim pela chapa união.
Deputado Euclides Maciel - sim pela chapa união.
Deputado Maurão de Carvalho - sim pela chapa união.
Deputado Maurinho - sim pela chapa união.
Deputado Valdivino Rodrigues - sim pela chapa união.

Senhor Presidente 21 votos.

O SR. PRESIDENTE (Kaká Mendonça) – Vou
conclamar o resultado. Com 21 votos Sim, para chapa União,
3 votos Não. Declaro eleita a chapa União e convido os Membros
da nova Mesa Diretora eleita a se posicionarem em frente a
esta mesa afim de tomarem posse.

Convido o Deputado Presidente, Neodi de Oliveira,
Deputado Alex, Deputado Miguel, Deputado Jesualdo, Deputado
Chico Paraíba, Deputado Ezequiel, Deputado Maurinho.

 Declaro empossada nesta data a nova Mesa Diretora
eleita para o 1º biênio da 7ª Legislatura, composta pelos
seguintes Srs.  Deputados.

MESA DIRETORA

Presidente Neodi Carlos de Oliveira
1º Vice-Presidente Alex Testoni
2º Vice-Presidente Miguel Sena
1º Secretário Jesualdo Pires
2º Secretário Chico Paraíba
3º Secretário Ezequiel Neiva
4º Secretário Maurinho

Convido o Sr. Deputado Neodi Oliveira, Presidente da
Assembléia Legislativa do Estado de Rondônia e os demais
integrantes da Mesa Diretora a assumirem a direção dos
trabalhos.

O SR.PRESIDENTE (Neodi de Oliveira)-
Excelentíssimo Governador do Estado de Rondônia, Ivo Narciso
Cassol, o qual cumprimento inicialmente, Excelentíssimo
desembargador Renato Martins Mimessi, representando aqui
o Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia. Excelentíssimo
Procurador Geral de Justiça em Exercício, senhor Ivo Benitez.
Excelentíssimo senhor, representante do Tribunal de Contas
do Estado de Rondônia e Conselheiro, José Gomes Melo.  Vice-
Governador do Estado de Rondônia, Excelentíssimo João
Aparecido Cahúla. Presidente do Tribunal Regional Eleitoral,
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Excelentíssimo senhor Desembargador Gabriel Marques de
Carvalho. Secretário Chefe da Casa Civil Excelentíssimo senhor
Juarez Jardins. Excelentíssima senhora Marli Cahúla, esposa
do Vice-Governador do Estado de Rondônia. Senhora Ivone
Cassol, primeira Dama do Estado de Rondônia. Comandante
da Base Aérea de Porto Velho, Tenente Coronel Sérgio Roberto
de Almeida. Comandante do 5º BEC, Excelentíssimo Coronel
Washington Machado de Figueiredo. Delegado Fluvial de Porto
Velho, Excelentíssimo senhor Capitão de Corveta Robson de
Souza. Juíza representante do Tribunal Regional do Trabalho
da 4ª Região. Excelentíssima senhora Vânia Maria da Rocha
Abensor, Excelentíssimos Prefeitos Municipais presentes.
Excelentíssimos senhores Presidentes de Câmaras Municipais
também aqui presentes. Senhores e senhoras representantes
de órgãos federais aqui presentes. Senhores e senhoras,
secretários integrantes da equipe do Governo. Senhores e
senhoras Vereadores aqui presentes. Senhores dirigentes de
entidades religiosas, familiares dos deputados hora
empossados aqui presentes. Excelentíssimos senhores
presidentes de partidos políticos aqui presentes. Senhores e
senhoras, eu quero também agradecer aqui a imprensa
presente, pelo grande trabalho que presta para o povo do nosso
Estado de Rondônia. Parabéns pelo trabalho, pela forma
imparcial a qual vem desenvolvendo o seu trabalho com muita
dignidade em todo nosso Estado, com certeza somaremos
juntos nessa batalha, nessa luta.

to:Quero agradecer aqui a minha família pelo apoio,
quero agradecer a minha esposa, a Gorete; quero agradecer
a minha filha Veridiana aqui presente, meu filho Neodi Fabrício;
meu filho Dirceu; também meu caçulinha Pedro Henrique aqui
presente. Quero agradecer a todos meus amigos, as pessoas
que confiaram, os 10.880 eleitores que confiaram no meu
trabalho, confiaram nas propostas que temos para o Estado
de Rondônia e me conduziram até esta Assembléia Legislativa
para que aqui eu pudesse representar o meu povo.

Quero também agradecer meus colegas Deputados,
que ora me elegem para Presidente desta Casa. Muito obrigado
pelo carinho e pela confiança, aos Deputados do Partido dos
Trabalhadores, também pela posição firme, pode ter certeza
Neri, pode ter certeza Dantas, também o nosso amigo Ribamar,
serão respeitados, da mesma forma, terão o mesmo tratamento
que os demais colegas que votaram nesta chapa terão, porque
aqui nós somos um colegiado e nós precisamos mais do que
nunca que dos 24 Deputados desta Casa, estejam unidos neste
momento porque o povo espera muito de nós.

Quero inicialmente agradecer a Deus pela honra
histórica a oportunidade de conduzir o Poder Legislativo. Em
Deus deveremos buscar a inspiração, a luz, para bem
desempenhar a transformação que o povo de Rondônia espera
de todos nós Deputados desta Legislatura.

Inauguraremos uma nova era na condução dos destinos
do Legislativo de Rondônia, o processo de articulação que nos
trouxe a liderança deste Poder foi absolutamente transparente,
prova disso é o grande arco de entendimentos que conseguimos
construir pela eleição da Mesa Diretora desta Casa. Acreditamos
firmemente na independência e harmonia entre os Poderes e
Instituições do nosso Estado, estaremos certos de que é isso
que espera de nós o povo de Rondônia quando nos entregou
democraticamente os mandatos de Deputados Estaduais que
ora assumimos. Em tempo em que representamos todos os
Poderes, em tempo que respeitamos todos os Poderes e
Instituições do nosso Estado, também seremos intransigentes
ao impor o respeito de que a nossa Instituição é depositária,
mais que uma exigência, esta é uma imposição histórica
inarredável que o povo de Rondônia está a nos cobrar.

Precisamos criar as condições adequadas para a
geração de riqueza, de posse de trabalho, necessárias para
alavancarmos o desenvolvimento e o progresso do Estado de
Rondônia. Seremos parceiros atentos do Governo do Estado
em todas as iniciativas destinadas a engrandecimento deste
Estado. Acreditamos na força do trabalho e vamos nos esforçar
para acompanhar o dinâmico ritmo de S. Exª o nosso
Governador, Ivo Cassol, que conquistou a sua reeleição em
memorável vitória nas eleições de outubro passado e se foi
reeleito é porque foi incansável, batalhador pelas causas de
Rondônia. Estaremos ombreados com S. Exª.

O recado que recebemos nas urnas nas eleições
passadas será rigorosamente respeitado. A grande renovação
decidida pelos eleitores que nos obriga a sepultar a prática
das políticas antigas, precisamos inaugurar um tempo de
seriedade, de honestidade e competência. São essas as
esperanças que o povo de Rondônia deposita em todos nós
Deputados Estaduais desta Legislatura. Estou seguro que
poderei contar com todos os colegas Deputados para a grande
missão que o povo de Rondônia nos entrega, e a partir deste
momento eu tenho certeza que a responsabilidade, o
compromisso e a obrigação de fazermos com que o Estado de
Rondônia, principalmente o Legislativo do Estado de Rondônia
tenha um novo caminho, um novo rumo. Não é apenas o
Presidente desta Casa, não são apenas os Deputados colegas
da Mesa, mas sim dos 24 Deputados Estaduais que ora assume
esta Casa. E eu espero em Deus poder dar a resposta, dar a
resposta positiva ao nosso povo de Rondônia que realmente
nos legou este mandato para que firmemente com dignidade e
respeito ao povo de Rondônia poder representá-los.  São essas
as minhas palavras.

Nós vamos conceder a palavra por um tempo de 2
minutos para todos os nossos colegas que quiserem fazer uso
da palavra e eu queria pedir a compreensão dos meus colegas
Deputados para que a gente não ultrapasse esse tempo, até
porque nós estamos fugindo um pouco da prática e quebrando
aqui o protocolo e abrindo esse espaço para que cada um que
quiser fazer uso da palavra por 2 minutos.

Eu queria iniciar aqui convidando, colocando a
disposição do Deputado Tiziu, para que possa usar a palavra
por um tempo de 2 minutos.

O SR.TZIU – Quero inicialmente cumprimentar a todos
os nobres Deputados, colegas, e dizer que doravante teremos
muitos caminhos a trilhar daqui para frente, cumprimentar e
já parabenizar toda Mesa Diretora neste momento, eleita
legitimamente. Quero cumprimentar a todos os Poderes do
Estado de Rondônia: O Poder Executivo, Legislativo e também
Judiciário. Quero aqui cumprimentar todo o público presente
que nos assiste neste momento e que nos dá a honra de poder
ver aqui tantos e tantos amigos que nós vimos durante a nossa
campanha, mas estamos revendo aqui hoje, e aqui quero
particularmente, dar os meus votos de boas vindas a cada um
de vocês da minha grande região de Ariquemes, onde nós
estamos ali situados, mas em especial quero aqui cumprimentar
a cada um dos senhores e senhoras presentes, familiares dos
novos Deputados e autoridades que aqui se fazem presentes.
Quero cumprimentar também os Vereadores, os Prefeitos que
aqui estão, cumprimentar o Senhor Excelentíssimo Governador
do Estado de Rondônia, Ivo Cassol, enfim dizer da minha grande
alegria de poder participar deste momento histórico do Estado
de Rondônia. Nós participamos de muitas conversas no período
desses últimos dias, depois logicamente da nossa eleição no
dia 1º de outubro, e foram muitas conversas, de uma forma
muito sadia, principalmente muito atento cada um dos nobres
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Deputados, e conscientes do seu papel dentro daquilo que nos
ouvimos nas ruas da nossa sociedade. E, e eu fico feliz Senhor
Presidente Neodi, quando se refere a moralização tão esperada
pela nossa sociedade, e eu espero que verdadeiramente
possamos daqui a quatro anos ser avaliados nas urnas
novamente pelos nossos eleitores de uma forma, com certeza,
muito menos dolorosa do que foi esta para cada um daqueles
que tentaram suas reeleições. Estou muito tranqüilo, muito
feliz e agradeço a Deus que me deu forças, me deu realmente
energia, para que eu pudesse com muito vigor lutar e trilhar
todos os caminhos, é claro que no meio desses caminhos têm
alguns percalços da vida, muitas perseguições, alguns
dissabores.

O SR. PRESIDENTE (Neodi de Oliveira) – Sr.
Deputado seu tempo esta esgotado.

O SR. TIZIU – Esta jóia, Graças a Deus tivemos forças
em Deus para superar todos esses momentos difíceis e aqui
quero agradecer a todos os meus familiares que me deram
esse voto de confiança, para estar aqui hoje representando o
povo de Rondônia.

Obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Neodi de Oliveira) – Com a
palavra por dois minutos, o Deputado Amauri dos Santos.

O SR. AMAURI DOS SANTOS – Sr. Presidente, Srs.
Deputados, Autoridades aqui presentes hoje é com muita
emoção. E o primeiro mandato meu de Deputado Estadual ali
da minha cidade de Jaru. Estão aqui: a minha mãe, minha
esposa, meu filho, vários amigos, meu empresário aqui,
Sebastião da Triangolina. Eu fico muito emocionado, quando
lembro que fui muito injustiçado na minha cidade, Jaru onde
prestei um bom trabalho e o povo de Jaru viu o bom trabalho
que eu prestei, e um mandato que graças a Deus foi o único
mandato do Estado que eu tive o prazer de só colocar o nome
sem gastar um centavo, e eu agora vou trabalhar pelo povo de
Rondônia, e o povo da minha cidade que me ajudou muito, e a
minha região. E aqui eu fico muito emocionado meus colegas
aqui, especialmente o meu amigo Kaká que viu o meu
sofrimento, a Daniela, vários amigos meus que viu o meu
sofrimento, que sofri muito quando fui injustiçado, mas Deus
mostrou o meu caminho e um mandato de Deputado Estadual
para trabalhar para o povo de Rondônia especialmente para
Jaru, Jorge Teixeira e a nossa região. Eu quero aqui agradecer
de coração a toda população de Rondônia, aos meus amigos
que sempre estiveram do meu lado nas horas mais difíceis.

Muito obrigado.

O SR PRESIDENTE (Neodi de Oliveira) – Com a
palavra por dois minutos o Deputado Marcus Donadon.

O SR. MARCOS DONADON – Excelentíssimo Senhor
Presidente Deputado Neodi de Oliveira, nosso amigo, tenho a
alegria de dizer do esforço que o Deputado Neodi sempre teve
no período que esteve aqui na Assembléia Legislativa e fiquei
agora extremamente feliz em ver aqui essa união da grande
maioria do Poder Legislativo em torno do teu nome para
Presidente da Assembléia Legislativa, e os demais membros
da Mesa que estão aqui para te ajudar a dirigir a Assembléia
Legislativa do Estado de Rondônia. Meus parabéns a nossa
Mesa Diretora, e nos vamos estar aqui trabalhando em conjunto
com vocês para buscar o melhor caminho para o Poder
Legislativo. Quero saldar aqui os representantes do poder
Judiciário do Estado de Rondônia, cumprimentar aqui Membros

do Ministério Público, membros do Tribunal de Contas, saudar
os Srs. Deputados aqui agora empossados. Cumprimentar
membros das famílias presentes aqui dos Deputados Estaduais.
E nesta oportunidade Presidente, agradecer a Deus porque se
não fosse pela permissão de Deus nenhum de nós estaríamos
aqui, então aqui eu agradeço a Deus sobre tudo, agradeço
aqui a minha família, a Rosangela minha esposa que esta aqui,
os meus três filhos que sempre estiveram comigo, é o meu
quarto mandato de Deputado Estadual, estou indo para
dezesseis anos; só na condição de Deputado são vinte anos de
vida pública. E procurei sempre lutar, e sempre fazer o melhor,
para o Estado de Rondônia e para o Cone Sul do Estado de
Rondônia. Lá desenvolvi um trabalho durante todos esses anos,
e foi com trabalho, Presidente, que me possibilitou ser reeleito
Deputado Estadual no Estado de Rondônia. Duas vezes tive a
oportunidade de ser o mais votado no Estado de Rondônia,
agora nessa legislatura brilhantemente o Deputado Alex Testoni
foi o mais votado. Não é fácil, não é fácil ser reeleito Deputado
e ser eleito Deputado Estadual. Então aqui eu parabenizo a
todos vocês e agradeço a Deus, a minha família, a Raquel que
esta aqui, a Miriam Prefeita de Colorado, o Marlon Prefeito de
Vilhena, o Jandir o nosso Vice-Prefeito que está por ai, o General
que também esta ai, nosso amigo, o Jorge que também está
por ai.

O SR. PRESIDENTE (Neodi de Oliveira) – Seu tempo
está acabando Deputado.

O SR. MARCOS DONADON – Sr. Presidente, são essas
as minhas palavras, muito obrigado e fiquem com Deus.

O SR. PRESIDENTE (Neodi de Oliveira) – Com a
palavra pelo prazo de 2 minutos, o Deputado Chico Paraíba.

O SR. CHICO PARAÍBA – Dois minutos é muito pouco,
mas o que eu posso fazer? Eu quero aqui cumprimentar em
nome do nosso Presidente, todos os companheiros que aqui
chegaram, na realidade são companheiros que no primeiro
contato nós já víamos que vocês têm muitas experiências e eu
quero aprender com vocês com muita humildade. Cumprimentar
todos os Poderes aqui representados, as famílias dos
Parlamentares, a minha esposa, as minhas duas filhas, a minha
irmã, meus parentes e amigos, de Presidente Médici, que estão
aqui. E eu queria em poucas palavras falar sobre a lágrima, a
lágrima é gota que brilha no canto dos olhos, mas nasce em
silêncio lá dentro do peito e vai deslizando ao longo da face
mostrando amarguras que a alma sofreu, bendita lágrima que
verte nos olhos da mãe ao ver com tristeza seu filho partir, é
prece ardente que sobe da terra que Deus jamais deixará de
ouvir. É triste a lágrima nos olhos da esposa correndo na face
que o esposo beijou, mas agora por ele traído no amor, ela
chora aliança que sempre guardou. Nos cantos sombrios dos
velhos vazios há tantos olhares cansados e tristes onde a
lágrima em silêncio correu muitas vezes, agora por grandes
dores sofridas há tempo secou. Deixa que a lágrima corra em
tua face, deixa que a alma suspire sua dor, chora, mas sempre
perdoa como Cristo na cruz, pois quem sofre e perdoa terá
sempre a riqueza do amor.

Com essas palavras eu quero agradecer de coração a
toda minha família, meus amigos, muitos companheiros que
sabem da turbulência que nós passamos e muitas lágrimas
derramaram, mas Deus quis que nós estivéssemos aqui
novamente, estou feliz. Meu companheiro Ribamar, lá da
Paraíba, nós estudamos juntos lá na Casa do Estudante, eu
tinha 14 anos e lá sabe do nosso sofrimento e Deus quis que
eu fosse o Prefeito de Presidente Médici, Presidente da EMATER,
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Secretário de Estado e três vezes Deputado Estadual. Então
este momento apesar das lágrimas, representa para mim uma
grande alegria porque esta vitória não foi minha, foi uma vitória
dada por Deus. Peço ao Presidente, Deputado Neodi, que eu
não estou aqui para criticar ninguém, mas é importante que
nesta Casa a descentralização seja prioridade. É importante
nesta Casa, Deputado Neodi, que a Mesa Diretora possa
compartilhar no exercício das suas funções; a centralização é
um perigo, porque quem centraliza tudo, assume tudo. Eu
espero que Deus nos oriente e nos ilumine e eu estou satisfeito
de dizer que faço parte dos 24 Deputados, porque ser Deputado
Estadual em Rondônia é uma história de vida.

Muito obrigado Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Neodi de Oliveira) – Com a
palavra por 2 minutos, a eminente Deputada Daniela Amorim.

A SRA. DANIELA AMORIM - Eu gostaria de
cumprimentar a Mesa em nome do nosso Presidente Neodi,
cumprimentar todo Judiciário, todos os familiares que aqui estão
presentes, gostaria de deixar o registro aqui nesta Casa, que
em 86 meu pai foi Deputado Estadual aqui por dois mandatos
e hoje eu represento a renovação da minha família nesta Casa
e sempre acreditando num Estado melhor que trabalhando tudo
é possível e esse pensamento que eu venho e pretendo, não
só trabalhar no bem da nossa comunidade, mas também
representar a mulher, até porque sou a única mulher eleita,
não só do Estado, mas no meu município de Ariquemes e espero
poder ter a honra de representar as mulheres do meu Estado
a altura que se deve. Gostaria aqui de desejar sucesso aos
meus colegas, sucesso ao Executivo nesse novo mandato e
dizer que é com muita alegria que eu poderei trabalhar em
prol do meu Estado.

Muito obrigada.

O SR. PRESIDENTE (Neodi de Oliveira) – Com a
palavra por 2 minutos, o Deputado Kaká Mendonça.

O SR. KAKÁ MENDONÇA – Quero cumprimentar em
nome do Presidente Neodi toda Mesa Diretora da Assembléia
Legislativa, Srs. Deputados, Senhora Deputada, imprensa aqui
presente, a todos familiares de Deputados, todas as lideranças
que prestigiam essa posse. Agradecer também primeiramente
a Deus, como disse o Marcos Antônio aqui, sem a permissão
de Deus não estaríamos aqui, Deputado Chico Paraíba e eu
acredito que Deus tem um propósito no coração de cada um
de nós e é por isso que nós estamos aqui. Agradecer a Deus,
agradecer a minha família que se encontra aqui; minha esposa
Débora, minha mãe, meu pai, meu tio, meus irmãos, minha
equipe de trabalho, a todos os Vereadores, Prefeitos, a todas
as pessoas que sempre acreditaram na nossa luta, na nossa
vontade de trabalhar.

Eu cheguei nesta Casa com 22 anos de idade, como
disse o Marcos Antônio, estou indo para 12 anos de mandato,
estou indo para o quarto mandato, fui Vereador pelo município
de Pimenta Bueno, o qual eu tenho orgulho de representar
Pimenta, Primavera, São Felipe, Parecis, Espigão, enfim, aqueles
municípios sofridos da Zona da Mata e espero junto com os
meus companheiros aqui, como disse o Chico, também
aprender, aqui tem o Miotto, que já foi Prefeito, tem o Ribamar
que foi Vereador, tem a Daniela que foi Prefeita, tem o Amauri,
tem o Alex que é empresário, enfim, e o Parlamento é isso
mesmo, o Parlamento é a cara do povo. Tem o empresário,
tem o médico, tem o advogado, tem o agricultor, enfim, eu
espero com certeza continuar dando a minha parcela de
contribuição, Presidente, para ajudar o Estado de Rondônia,

como disse o Deputado Chico Paraíba, o momento mais
turbulento que passamos, mas se estamos aqui primeiramente
é pela vontade de Deus e pela vontade do povo. Enquanto a
vontade de Deus e a do povo prevalecer, estaremos
representando este Estado com muita dignidade e muito
respeito.

Muito obrigado, e que Deus abençoe a todos nós para
fazer um mandato, com certeza, um mandato descentralizado,
um mandato que possa devolver ao povo de Rondônia e
resgatar o nome da Assembléia Legislativa.

Muito obrigado, Deus abençoe a todos nós.

O SR.PRESIDENTE (Neodi de Oliveira) – Com a
palavra pelo tempo de dois minutos, o Deputado Valter Araújo.

O SR. VALTER ARAÚJO – Quero em primeiro lugar
tributar a Deus a minha gratidão pelo privilégio que me concede
de estar nesta Casa na condição de Deputado Estadual. Sr.
Presidente Neodi, em nome de quem cumprimento todos os
demais membros da Mesa, Srs. Deputados, companheiros de
luta, quero cumprimentar aqui S. Exª. o Governador do Estado
de Rondônia, Ivo Cassol em nome de quem cumprimento todas
as demais autoridades aqui presentes, em nome do Prefeito
Ulisses Bordes de Jaru, quero cumprimentar todos os Prefeitos
aqui presentes, em nome da Vereadora Maria Tereza de
Chupinguaia, cumprimentar todos os demais Vereadores aqui
presentes. Minhas senhoras e meus senhores e em nome do
meu pai e de minha mãe, eu quero cumprimentar todas as
famílias dos Deputados, todos os familiares de Deputados aqui
presentes. Eu quero Sr. Presidente, usar este tempo, ainda
que pequeno para me dirigir mais a minha família. Eu quero
dizer ao meu pai, que tudo aquilo que ele passou; a fome, a
humilhação, a discriminação, as vezes até os momentos de
miséria, sem perder de vista o sonho de construir uma família,
de cuidar de uma família o que a vida não lhe oportunizou. O
resultado disso pai, é o que nós conquistamos hoje, é o que
Deus nos permite conquistar. O senhor, minha mãe, os meus
irmãos são os meus orgulhos, a minha base e eu louvo a Deus
pela vida de vocês.

Quero aqui com muita tranqüilidade dizer a cada um
dos meus companheiros que temos pela frente a grande missão,
Sr. Presidente de mudar o curso da história do Estado de
Rondônia e isso só será possível se em primeiro lugar nós
honrarmos a Deus que nos permitiu chegar aqui e depois o
povo do nosso Estado que com o voto soberano no exercício
da cidadania nos concedeu uma procuração para representar-
lo aqui pelos próximos 4 anos. Quero desejar a cada um de
vocês sucesso, que Deus nos ilumine e nos dê graças para
sermos dignos do mandato que o povo nos concedeu. Porque
o homem que navega com Deus, certamente chega a um porto
seguro.

Tenho dito, muito obrigado. Que Deus abençoe a todos.

O SR. PRESIDENTE (Neodi de Oliveira) – Com a
palavra pelo tempo de dois minutos, o Deputado Professor
Dantas.

O SR. PROFESSOR DANTAS – Quero cumprimentar a
Mesa Diretora na pessoa do Sr. Presidente Neodi. Quero
cumprimentar também as autoridades aqui presentes. Quero
cumprimentar os nobres companheiros de luta, os amigos, os
familiares que vieram até aqui, minha esposa e o meu sogro,
enfim todos os que estão nos assistindo e ouvindo neste instante.
Quero dizer que cada um de nós tem a sua história, não é
Presidente? Cada um tem a sua história de luta para chegar
até aqui e a minha também, eu creio que de todos aqui não é
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diferente, cada um tem a sua história muito parecida, a história
de luta para chegar até aqui, inclusive muita gente perguntava:
quem é esse Professor Dantas que eu não conheço? Jornalistas
aí, eu já ouvi pelo rádio muitas vezes, quem é esse Dantas? Eu
não ouvia falar de Dantas e agora Dantas Deputado. Então,
mas a nossa história de luta é uma história não na política,
mas é uma história de luta na escola, na sala de aula, 27 anos
lecionando e eu acho que chegar aqui com ajuda dos meus
amigos, principalmente da educação, isso demonstra que fui
um bom profissional da educação, isso me deixa muito feliz
também. Então eu gostaria de cumprimentar a todos, agradecer
a todos pela ajuda, ao Lourival que sempre esteve do meu
lado ali na campanha, enfim, com o Lourival. Quero
cumprimentar todo o nosso povo ali da região de Ouro Preto
do Oeste. E gostaria de dizer Presidente, que o voto não, não
quer dizer que a gente não vá caminhar juntos, viu? Gostei
muito da sua pessoa, a gente não se conhecia antes, nós nos
conhecemos agora pouco, alguns meses mas percebo que é
uma pessoas de diálogo, de uma abertura, nós vamos caminhar
juntos, com certeza, o voto não, ás vezes é questão de partido,
de um grupo, de uma palavra de fidelidade e também um
acordo que não saiu, que a gente esperava que saísse e não
saiu, mas isso são coisas que eu tenho certeza que não vão
nos impedir de termos um trabalho juntos, porque o que
interessa é o nosso povo sofrido de Rondônia e da nossa Região.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Neodi de Oliveira) – Com a
palavra por prazo de dois minutos, o Deputado Néri Firigolo.

O SR. NERI FIRIGOLO – Eu quero aqui cumprimentar
a todas as instituições que representam o Estado, na pessoa
do Deputado Neodi. Quero agradecer a minha família que está
presente e agradecer a todas as pessoas deste Poder Legislativo
que muitas vezes Deputado Neodi, é as pessoas que fazem
limpeza, que fazem todos os trabalhos desta Casa e que muitas
vezes passam despercebidos. Como o Deputado Dantas disse
Deputado Neodi, eu ti conheci há muito tempo, nós tivemos
três anos juntos nesse mandato passado, discutimos muito, e,
eu acho que o diálogo faz com que a gente possa crescer. Eu
sei que nós tivemos muitas reuniões agora para eleição da
Mesa Diretora, existia uma proposta até apresentada por V.
Exª mas infelizmente não vão colocar aqui o que aconteceu,
ou o que não aconteceu, mas o que eu quero dizer, é que V.
Exª hoje, na representação que está, tem a obrigação de fazer
com que esta Assembléia seja a Casa do povo realmente. Seja
a Casa que a gente possa dizer esta é a casa do povo, onde
possa entrar desde o mais pobre ao mais rico, mas sempre
preservando a dignidade, honestidade e a transparência,
principalmente, que é o que mais importa para nossa sociedade.
Eu quero empenhar aqui meu papel de Deputado, é o terceiro
mandato também, tive um mandato em 86 a 90, depois fiquei
fora, agora estou voltando, você pode contar comigo em tudo,
todos os meus colegas podem contar em tudo aquilo que for
realmente a benefício de nossa sociedade, tanto no Executivo,
quanto no Legislativo, quanto no Judiciário. Aquilo que for bom
para o povo eu tenho obrigação, porque foi o povo que nos
colocou aqui. Mas vamos fazer isso de verdade, não apenas
em discurso, vamos fazer isso na prática para que o Estado de
Rondônia, eu diria amanhã, não apareça no cenário nacional
como um Estado que é terra de ninguém, mas que seja um
Estado que teve uma mudança, e que com certeza esta mudança
poderá ser transmitida a todos os Estados do Brasil, com certeza
uma mudança que todo mundo almeja. E o povo de Rondônia
possa confiar no nosso trabalho, os nossos amigos possam

confiar em nosso trabalho, as instituições possam confiar no
nosso trabalho e principalmente nos nossos colegas. Eu quero
deixar aqui o meu gabinete a disposição de todos os que estão
assumindo hoje, naquilo que eu puder ajudar que for necessário
para o bem da comunidade, conte comigo em qualquer hora.
Eu tenho um propósito de servir o povo naquilo que for muito
claro, transparente e com certeza que não venha no dia de
amanhã colocar a gente em xeque. Desejo sorte para toda a
Mesa Diretora. Eu quero participar nas discussões e com certeza
fazer parte do trabalho, que eu acho que deve ser feito. Ás
vezes não, como disse o Dantas, serve de alerta ou serve até
para a gente repensar as coisas. Porque nem tudo aquilo que
a gente diz sim, ele pode ser uma maneira de apoio e pode ser
até uma armação no futuro. Então eu acho que o NÃO tem
certas horas que faz muito bem a sociedade e faz muito bem
aos políticos também como o eleitor devia dizer em todas as
eleições. Meu muito obrigado a todos, a todos aqueles que me
apoiaram, e eu peço que todo mundo ajudem a gente fazer
um mandato direito, puxem nossa orelha, cobrem da gente
porque eu acho que é por ai, e a imprensa, eu faria um pedido,
que divulgasse o que tem de bom no Estado de Rondônia que
não apenas colocasse só o que tem de errado, que nós estamos
formando cidadãos que estão nas escolas e hoje é comum a
gente ouvir dizer; eu voto em quem rouba, mas faz. Isso não
está nem na lei de Deus, nem na Constituição, eu acho que
nós temos que mudar essa mentalidade e cabem a nós da
Assembléia Legislativa, como um dos maiores Poderes deste
Estado fazer a nossa parte para que o povo realmente possa
nos guiar e talvez nos conduzir a novos mandatos. E ao povo
que está ai, eu acho que merece uma resposta do nosso Estado
de Rondônia.

Meu muito obrigado a todos de coração, conte comigo
Deputado Neodi, naquilo que for possível porque eu acho que
é por ai que a gente vai resolver os problemas do nosso Estado.

O SR. PRESIDENTE (Neodi de Oliveira) – Com a
palavra por tempo de dois minutos, o Deputado Ribamar Araújo.

O SR. RIBAMAR ARAUJO – Exmo. Sr. Neodi
Presidente desta Casa, demais componentes da Mesa, Nobres
Pares, imprensa aqui presente, funcionários da Casa, desde o
mais simples ao mais graduado, através da minha filha Natália
eu quero cumprimentar todos os meus familiares aqui
presentes, e os familiares dos demais Deputados que aqui estão
presentes também. Autoridades civis, militares e eclesiásticas,
através do Padre Tom, do Prefeito Padre Tom quero
cumprimentar todos os prefeitos aqui presentes; através do
administrador de Jaci - Paraná Jurandir, o popular Bengala,
quero cumprimentar todos os administradores de distritos aqui
presentes; minhas senhoras, meus senhores.

Antes mesmo, Sr. Presidente, de parabenizar Vossa
Excelência não só pela vitória, não só pela eleição, mas pela
maneira limpa, justa e honesta como o senhor conduziu esse
processo. Gostaria de fazer uma sugestão aqui aos nobres
pares, que na próxima Legislatura a posse de todos os Deputados
não seja feita aqui num lugar tão apertado e não quero aqui
de maneira nenhuma culpar o cerimonial, muito pelo contrário,
quero parabenizar a senhora Regina e sua equipe pela maneira
como conduziu os trabalhos, por sinal com muita galhardia.

Meus senhores, meus amigos, Nobres Pares, a
população fez a sua parte protestando e renovando esta Casa
em quase 80%, mas a mudança só de face não é o suficiente,
se não houver a mudança de comportamento e uma mudança
radical que possa fazer com que o povo possa voltar a acreditar
nesta Casa como um Poder. E eu garanto que da minha parte
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e dos Deputados Neri Firigolo e do Professor Dantas, estamos
prontos para enfrentar qualquer sacrifício para tornar esta Casa
um Poder realmente independente.

E aqui eu gostaria de dizer ao meu amigo companheiro
e conterrâneo Chico Paraíba, que se referiu a mim quando lá
na Paraíba na Casa do Estudante nós sofremos muito, e é
verdade Chico Paraíba. Mas nós que nascemos numa terra,
meu amigo, que passado o primeiro ano de vida já não deixa
de ser um privilégio, esses sofrimentos que nós enfrentamos
muitas vezes passam a ser pequenos. Mas com todo esse
sofrimento, Chico Paraíba, eu duvido que tenha alguém que
honre mais o nome da família, o nome dos nossos irmãos
Nordestinos, dos nossos irmãos rondonienses e dos nossos
irmãos brasileiros do que eu.

E aqui, meus irmãos quero dizer, ao Governador do
Estado de Rondônia em nome dos três Deputados do PT, se
porventura tivermos que fazer oposição faremos oposição
responsável, racional, justa, sem querer achacar ninguém, sem
querer achincalhar ninguém e muito menos fazer uma oposição
visando benefícios próprios pessoais. Então por isso eu me
comprometo aqui através da bancada do PT está ombreado
com V. Exª. Presidente, nos trabalhos desta Casa desde que
realmente a gente veja uma boa condução. Vossa Excelência
sabe porque, em muitos momentos discutimos como esta Casa
precisa haver uma mudança radical no comportamento, muitas
atitudes têm que ser tomadas. Lamento que não tenha nenhum
participante do Partido dos Trabalhadores na Mesa Diretora
porque com certeza, não pelos Nobres Pares, não estou aqui
desmerecendo ninguém, mas para a sociedade talvez daria
uma transparência maior e daria acima de tudo esperança na
nossa sociedade de uma mudança realmente.

O SR. PRESIDENTE (Neodi de Oliveira) – Nobre
Deputado, seu tempo esgotou.

O SR. RIBAMAR ARAÚJO – Quero aqui me despedir
parabenizando V.Exª. e desejando um profícuo trabalho desta
Mesa Diretora que ora está empossada.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Neodi de Oliveira) – Eu queria
pedir a compreensão dos nobres Pares para que a gente não
ultrapassasse os dois minutos, até porque tem muitas pessoas
mal acomodadas e todo mundo gostaria de ouvir o seu
Deputado falando aqui na Tribuna desta Casa, hoje na instalação
desta nova Legislatura, e queria pedir a compreensão para
que a gente não estourasse esse tempo.

Com a palavra o Deputado Alex, pelo tempo de dois
minutos.

O SR. ALEX TESTONI – Senhoras, Senhores, em nome
do companheiro e Presidente Neodi quero cumprimentar a
todos vocês. Em primeiro lugar agradeço a Deus por este
momento único de minha vida, agradeço também a minha mãe,
Dona Vilma e meu pai, Sr. Vilmar, pioneiros aqui do Estado de
Rondônia que lutaram junto comigo para melhorar este Estado
de uma maneira justa. Quero agradecer também a minha
esposa, Patrícia, e meu filho Ninho, Alexia, Júnior e Isabela,
agradecer todos os meus nove irmãos. Agradecer também os
meus funcionários. Agradecer os meus amigos que lutaram
junto comigo para que eu chegasse aqui para representar o
povo do Estado de Rondônia. Quero agradecer a cada um dos
Deputados que me deram a oportunidade de representá-los
como Vice-Presidente da Assembléia Legislativa. Prometo a
vocês que vou honrar os trabalhos aqui da Assembléia. Começo
a sentir orgulho de ser Deputado Estadual, sei que não houve
nenhuma negociata, não houve mala preta e o povo esperava
isso de nós, nobre Presidente. Nós Deputados não precisamos
roubar nenhum centavo do povo tão sofrido do Estado de
Rondônia, ganhamos muito bem, e tenho certeza que vocês
colegas Deputados estão pensando como eu. É isso que o povo
espera. Quero também agradecer todos os meus 13.766

eleitores. Digo a vocês, nobres eleitores, irei honrar cada voto
que recebi.

Muito obrigado e fiquem com Deus.

O SR. PRESIDENTE (Neodi de Oliveira) – Com a
palavra pelo tempo de dois minutos, o eminente Deputado Luiz
Cláudio.

O SR. LUIZ CLAUDIO - Eu louvo a Deus por este grande
privilégio de ser constituído hoje autoridade como parlamentar
do nosso Estado de Rondônia. Saúdo a Mesa na pessoa do
Presidente, o qual parabenizo todos os componentes da Mesa.
Caros colegas Deputados, cara colega Deputada aqui presente,
a imprensa que faz aqui toda  cobertura, meus familiares através
da minha esposa Luciane e da minha mãe, minha tia, meus
filhos, dos meus amigos, dos extensionistas da EMATER-RO,
dos funcionários da Secretaria de Estado da Agricultura, do
IDARON e de outras Secretarias de Estado, dos agricultores
que acreditaram na nossa proposta, na minha candidatura. E
eu quero aqui reafirmar o meu compromisso com o meu Estado
de Rondônia, defendendo programas e projetos no setor
agropecuário, no setor da agroindústria. Quero defender
também a habitação que tem um grande déficit no Estado de
Rondônia. Enfim, estarei aqui para debater assuntos
relacionados a Saúde, a Educação, a Segurança pública, o nosso
Estado de Rondônia, um Estado promissor. Um Estado que se
apresenta hoje em uma situação brilhante. E aqui eu parabenizo
S.Exª. o Governador do Estado de Rondônia, Ivo Cassol, de
colocar Rondônia numa posição em que nos anima como
pioneiro deste Estado e, que aqui construímos famílias e hoje
temos um Estado enxuto, um Estado reduzindo as suas
despesas, investindo em todas as áreas necessárias para
desenvolver o nosso Estado. Serei um aliado do governo porque
saí do governo e acredito no governo, mas também serei um
fiscalizador daquilo que está errado. E estarei propondo
projetos, programas que sejam de interesses do povo e da
sociedade do nosso Estado. Quero aqui também saudar as
autoridades evangélicas, católicas, e de outras religiões, de
todos os representantes, de cooperativas, de associações,
enfim, aos prefeitos, aos vereadores, Presidentes de entidades,
quero honrar com os 13.191 votos fazer da minha legislatura,
da 7ª legislatura, Presidente Neodi, que fique na história de
Rondônia como as melhores legislaturas que o nosso Estado
precisa demonstrar isso não só para o povo de Rondônia, mas
para o povo do Brasil. Estarei aqui reafirmando meu
compromisso que fiz na minha posse, de está realmente fazendo
um trabalho com transparência, com honestidade e, acima de
tudo, defendendo os interesses do povo, porque foi o povo que
nos colocou aqui.

O SR. PRESIDENTE (Neodi de Oliveira) – Seu tempo
já estourou Sr. Deputado.

O SR. LUIZ CLAUDIO - Para mim é histórico, que os
13.191 votos também está começando agora uma nova
caminhada, uma nova missão.

Muito obrigado povo de Rondônia, muito obrigado,
minha família e meus amigos. Muito obrigado Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Neodi de Oliveira) – Com a
palavra pelo tempo de 2 minutos, o eminente Deputado Jesualdo
Pires.

O SR. JESUALDO PIRES – Senhor Presidente,
senhores Deputados, senhora Deputada, a imprensa em geral,
senhores e senhoras convidados. Eu gostaria de em primeiro
lugar agradecer a Deus que me deu esta dádiva de hoje está
representando o povo de Rondônia aqui nesta Assembléia.
Agradecer aos meus familiares, a minha esposa Lílian, aos
meus filhos Arthur, Vitor e Beatriz; a minha mãe D. Lourdes
que se deslocou de São Paulo especialmente para presenciar
essa posse, agradecer a todos. Agradecer aos meus colegas
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que confiou em mim essa difícil missão de ser o 1° Secretário
desta Casa. Ouvi atentamente o discurso do Deputado Ribamar,
e quando ele colocou que a mudança de comportamento, Sr.
Presidente, deveria ser feita, eu acho que a primeira prova foi
a eleição desta Mesa Diretora. Eu, quando comecei a conversar
com colegas logo após as eleições e começaram as
conversações de como seria montada a Mesa, todos ou alguns
que sabiam e entendiam de política diziam que a eleição da
Mesa Diretora seria decidida nessa madrugada do dia 31 de
janeiro para o dia 1° de fevereiro, porque essa eleição seria
decidida a base de dinheiro, de mala preta, de refúgios em
fazendas. Então o comportamento desses novos parlamentares
provou o contrário. Não houve mala preta, não houve refúgio,
todos os 24 Deputados estavam com os seus celulares ligados
durante todos esses últimos três dias. Coisa inédita neste Estado
de Rondônia, pelo menos pelo que eu saiba. Então Deputado
Ribamar, o comportamento está se mudando sim, essa primeira
prova já foi feita, nós elegemos uma Mesa Diretora sem
negociatas, sem expedientes escusos. Então eu quero
agradecer a todos, quero agradecer a Deus, sobretudo, aos
meus familiares, aos meus amigos que me apoiaram aos meus
12.015 eleitores que tive. E dizer, Sr. Presidente, estarei de
uma forma muito forte, com muita determinação para ajudar
a Mesa Diretora, ajudar esta Assembléia a resgatar o que a
população demonstrou que quer. Quando a população renovou
esta Assembléia em 80% claramente demonstrou que o
comportamento dos nossos ex-Deputados não era conveniente
para eles.

Muito obrigado a todos.

O SR. PRESIDENTE (Neodi de Oliveira) – Com a
palavra pelo prazo de 2 minutos, o eminente Deputado Wilber
Coimbra.

O SR. WILBER COIMBRA – Exm°. Sr. Presidente desta
Casa Legislativa, Neodi de Oliveira. Primeiramente eu quero
louvar, engrandecer, entronizar o Deus vivo. E falo isso
Presidente porque a minha história me habilita a louvar ao
Deus que eu sirvo. Eu um garoto que saiu do interior Estado do
Maranhão e veio para este rincão brasileiro chamado Rondônia
onde o próprio hino diz que toda a vida aqui se engalana, e
não foi diferente comigo. Aqui o valoroso povo de Rondônia
me deu o privilégio de representá-lo nesta Casa que é tida e
deve ser acima de qualquer circunstância a Casa realmente do
povo. E é por isso Senhor Presidente que eu me sinto privilegiado
porque, pela minha sorte, pela minha estrutura familiar talvez
eu seria mais um jogado na multidão. E o Deus que eu sirvo
com braços fortes, com mão pujante me tirou do ostracismo e
me deu o lugar de honra, honrando a sua palavra que diz “que
honra aqueles que o teme” e não foi diferente. E é por isso que
neste momento eu quero realmente dizer que Deus é fiel,
porque ganhar a eleição com 9.032 votos como nós ganhamos
sem dinheiro, mas antes de tudo com a presença do Deus vivo
no coração de cada um dos nove mil e trinta e dois eleitores
que depositarem o nome de Wilber nas urnas. Isso me deixa
feliz, mas antes de tudo Sr. Presidente me deixa com o
compromisso acima de tudo com esse povo sofrido do Estado
de Rondônia. Quero aqui enaltecer a figura da minha esposa,
a Susi que nos momentos de dificuldades, nos momentos em
que quando eu entregava um panfleto, alguém dizia que não
votava, porque Deputado era ladrão, ela chegava em casa
chorando, mas foi para a luta e essa vitória é tua em nome de
Jesus. Quero aqui na pessoa do meu irmão Sargento Coimbra
agradecer aos meus valorosos aguerridos e combatíveis
companheiros de farda, Policiais Militares e Bombeiros Militares
que sabiamente souberam desta feita escolher não tão somente
o Deputado Wilber, mas também o Deputado Ezequiel Neiva de
Carvalho que certamente tem o mesmo compromisso de bem
representar a Polícia Militar, o Bombeiro Militar, e porque não a
Sociedade Civil rondoniense que merece o nosso respeito, que
merece o nosso trabalho. Quero reassumir o compromisso de
honrar não tão somente os 9.032 mil votos, mas todos aqueles

que escolheram Rondônia para morar, que escolheram Rondônia
para constituir sua família e estarem defendendo os reais
interesses do nosso povo e de nossa gente. Quero aqui Sr.
Presidente, louvar e engrandecer a Deus e pedir a Deus que
me dê discernimento, discernimento espiritual, que me der
acima de tudo a flexibilidade, o diálogo para bem conduzir
esta Casa que o povo de Rondônia tanto espera uma resposta
positiva. Meus companheiros de farda, meu companheiro
Carvalho, Getúlio, meus companheiros que carregaram Wilber
nos ombros, muito obrigado e tenham a certeza que juntos,
nós e todos os demais Deputados, os demais 23 Deputados
seremos fortes, estaremos construindo um novo capítulo na
história de Rondônia. Meu muito obrigado e que Deus possa
abençoar a todos grandemente.

O SR. PRESIDENTE (Neodi de Oliveira) – Com a
palavra pelo tempo de dois minutos, o ilustre Deputado Dr.
Alexandre.

O SR. ALEXANDRE BRITO – Exmº. Sr. Presidente, a
quem eu cumprimento as demais autoridades, grande amigo-
partidário.  Ao longo desses dias muito se falou nos bastidores,
na imprensa, mas hoje eu vim falar na Tribuna onde eu acredito
que seja o local certo para dar resposta. Meu silêncio até então
foi minha resposta, tenha certeza Senhor Presidente, que terá
ao seu lado um companheiro guerreiro para todas as lutas que
aqui vierem, mas tenha a certeza também que hoje entre os
pares, muitos sabem da minha seriedade, da minha palavra e
meu compromisso.  Quero cumprimentar minha família, meu
pai, Dr. Paulo; minha esposa, Carla; meus irmãos, a quem
estendo demais cumprimentos e dizer a vocês desculpem por
não está presente, eu não pertenço mais a vocês, eu pertenço
ao povo que me trouxe para cá. Muitos passam a vida toda
buscando a sua missão e morremos sem saber, nós sabemos
qual é a nossa, fazer história para o nosso Estado.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Neodi de Oliveira) – Com a
palavra pelo tempo de 2 minutos, o Eminente Deputado Ezequiel
Neiva.

O SR. EZEQUIEL NEIVA - Excelentíssimo Senhor
Presidente Neodi Oliveira, em nome do qual cumprimento todos
os nossos colegas Deputados Estaduais agora empossado e a
nossa querida Deputada Daniela Amorim, todos os nossos
poderes Constituídos Estaduais quem eu cumprimento também,
quero aqui cumprimento especialmente o meu papai, que se
encontra ali, senhor Adelino Neiva de Carvalho, meu pai que
tem uma longa história na política, foi vereador há 16 anos em
Campina da Lagoa - Paraná, e na cidade onde eu moro também
foi o primeiro Prefeito eleito, quando naquela oportunidade
andando de bicicleta, porque morávamos lá no sítio, não
tínhamos nem como comprar nenhuma moto, mas como, muita
garra e muita força meu pai que ali esta, conseguiu vencer as
eleições, naquela oportunidade no dia 09 de Dezembro de 1984.
Cumprimentar o Dr. Silas, meu irmão e cumprimento meus
demais irmãos a minha querida esposa Simone que sob me
esperar, me tolerar nas minhas muitas viagens que eu fazia,
ela ficava lá com os meus filhos fazendo a parte dela, uma
verdadeira dona de casa, profissional, é professora, enfim todos
os meus amigos e meus colegas que aqui estão. Prefeito de
Pimenteiras em nome do qual cumprimento a todos os Prefeitos
que se fazem presentes, Vereador lá de Corumbiara Valter de
Oliveira, cumprimentar também todos os vereadores do Estado
e todos vocês e a vocês de longe ou você de perto. Queria ter
essa oportunidade de estar aqui.

Quero agradecer a Deus pela oportunidade e o grande
privilégio que proporciona de estar aqui, todos os nossos
colegas que aqui já se pronunciaram falaram da importância
que é ser Deputado, e se estamos aqui realmente Wilber foi
porque Deus nos proporcionou e há um versículo na Bíblia,
Dantas, que diz: todas as coisas concorrem para o bem
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daqueles que amam a Deus. E aconteceu conosco, nós estamos
aqui, e é um versículo que eu amo ele; Jó 6.8 nos diz assim
“Quem dera que se cumprisse o meu desejo e que Deus me
desse o que eu espero”. Nós orávamos muito que isso viesse
acontecer, trabalhamos muito também, estou vindo lá do interior,
pouco de vocês conheciam. Quem é Ezequiel Neiva? Tiramos
10.043 votos, graças a Deus que me ajudou. Estou aqui para
representar não somente a minha região, mas tudo o nosso
Estado de Rondônia e tudo aquilo Senhor Presidente, que for
justo, honesto e claro, Ezequiel Neiva estará aqui para defender.
E não será partidos que vai dar ao povo de Rondônia uma
transparência, mas será a personalidade de cada um Deputado
que está aqui nesta tarde. E dizer a vocês Senhores e a Deputada
Daniela, esta união que foi demonstrada neste momento, a
história ao longo dos anos tem provado que para haver
progresso tem que ter união, então eu digo que o progresso é
o fruto da união entre as pessoas e quanto mais unido, Senhor
Presidente, e mais organizado nós estivermos mais forte nós
seremos.

Muito obrigado e que Deus abençoe a todos.

O SR. PRESIDENTE (Neodi de Oliveira) – Com a
palavra pelo prazo de 2 minutos, o Deputado Jair Miotto.

O SR. JAIR MIOTTO – Gostaria de cumprimentar a V.
Exª. Presidente Deputado Neodi Oliveira, o qual eu cumprimento
a Mesa e os demais Deputados aqui presentes. Cumprimentar
neste momento e em especial a minha família, minha mãe
Guiomar e Miotto que esta ali presente com 78 anos, que no
longo desta vida, toda a vida nos acompanhou, na minha batalha
política, meu irmão Gilberto, minha irmã Drª. Marlene, meus 3
filhos Jair Junior, Lizandra, Maria Clara e minha neta Julie,
cumprimentar a minha esposa Rosangela, a minha sogra Josefa
e cumprimentar a todos os familiares dos colegas que se
encontram aqui presentes. É o momento de grande satisfação
estar aqui nesta oportunidade que Deus nos deu de estar
representando o Estado de Rondônia na Assembléia Legislativa,
eu que fui Prefeito de Monte Negro durante 2 mandatos, me
elegi em 96 e fui reeleito no ano de 2000 com maior índice de
voto deste Estado, com 75% dos votos daquele município, sendo
o Prefeito mais votado no Estado eu fiquei entre os 20 Prefeitos
mais votado do país. Em 2004 como não poderia ser mais
candidato de eleição, lançamos o meu candidato que é o meu
Secretário e elegemos e tivemos que eleger por duas vezes e
ainda se encontra sem mandato, que hoje devido as
divergências dos problemas judiciários quem estar de posse
da Prefeitura de Monte Negro é o Prefeito José Mineiro, o qual
cumprimento e agradeço a presença. Os nossos vereadores
de Monte Negro, Vereador Pedro Bertoli, Vereador Jacaré, o
Prefeito José Pinheiro a sua mãe Maria Bertoli, que eu agradeço
a presença aqui também e dizer aos senhores, a importância
e o Poder que tem o Legislativo no Estado de Rondônia. O
Estado é composto de três Poderes: o Executivo, o Judiciário e
o Legislativo, mas é o Legislativo que dá poder aos outros
poderes, o Legislativo que aprova a lei dos outros poderes é o
Legislativo que também fiscaliza os outros poderes. Que nós
usemos deste Poder, Senhor Presidente, Senhores Deputados
com dignidade, cobrando do Judiciário que cumpra a sua parte,
a Lei de Responsabilidade Fiscal, aprovando orçamento digno,
como vamos aprovar também orçamento digno, do Governo
do Estado, acompanhando e fiscalizando os órgãos porque esse
poder é do Legislativo. Então desses três Poderes, o Poder
Legislativo é o Poder que mais tem poder e vamos usá-lo com
dignidade, é isso que o povo de Rondônia espera de nós. Deixo
aqui o meu abraço, a todos e prometo aqui cumprir que os
meus votos foram votos ganho com trabalho, não foram votos
protegidos e nem votos comprados e nem votos adquiridos
com recursos com dependência financeira, foi voto ganhado
com trabalho prestado ao povo de Monte Negro. Então eu
agradeço em especial Monte Negro, a nossa região de
Ariquemes, o município de Buritis, Campo Novo, Cujumbi, Rio
Crespo, Itapuã do Oeste, Cacaulândia e todos os municípios

que me apoiaram o meu abraço e dizer a vocês que tudo aquilo
que prometemos vamos cumprir com fé em Deus.

O SR. PRESIDENTE (Neodi de Oliveira) – Com a
palavra pelo tempo de 2 minutos, o Deputado Luizinho Goebel.

O SR. LUIZINHO GOEBEL – Quero agradecer
primeiramente a Deus por essa oportunidade. Cumprimentar
todas as autoridades constituídas. A todos os meus nobres
colegas, a partir de hoje deputados empossados. A toda a
imprensa. A todos os funcionários desta Casa, no qual iremos
conviver daqui pra frente por muitos dias, se Deus assim
permitir. Em especial a todas as pessoas que depositaram o
seu voto de confiança na pessoa do Deputado Luizinho. Todos
aqueles amigos que foram também a campo pedir o voto e
acima de tudo, me deu força e o apoio para que nós
pudéssemos chegar até aqui. Agradecer também a família dos
Deputados que estão aqui presentes, porque a gente sabe como
é grande a luta para chegar aqui. Em especial eu queria
agradecer a minha família porque esse era um sonho, não
meu, era um sonho de todos nós, e vocês estão aqui para
dividir comigo esse mandato. E dizer ainda mais, se Deus quiser,
eu quero cumprir a cada dia aqui dentro desta Casa aquilo que
realmente eu sonhei que foi trazer acima de tudo a
transparência, Deputado Neodi para este Poder. E dizer só mais
isso, que esta minha eleição é o fruto da herança que eu herdei
daquele que não está mais aqui conosco, que é meu pai, que é
o trabalho, que é o respeito, e acima de tudo a dignidade.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Neodi de Oliveira) – Com a
palavra por um tempo de dois minutos, o eminente Deputado
Miguel Sena.

O SR. MIGUEL SENA – Boa tarde a todos. Gostaria de
cumprimentar em nome do nosso Presidente Neodi, todos os
colegas Deputados. Cumprimentar a todas as autoridades aqui
presentes, e em especial também cumprimentar vocês da
imprensa, vocês serão, que foram e serão os grandes
responsáveis de bem informar a nossa população. Agradecer
em primeiro lugar a Deus por estar aqui neste momento, a
minha família, a minha esposa Rose, a minha filha Heleninha,
e Janaína sena, o meu filho Miguel, o meu irmão Gerson, a
minha irmã Oneide, os meus colegas que vieram de todos os
lugares do Estado de Rondônia, prestigiar este grande
momento, muito obrigado a todos vocês. Dizer a vocês da
responsabilidade que nós temos em resgatar a credibilidade
desta Casa, credibilidade essa que nós acompanhamos através
da mídia, através da imprensa, através de todo o mundo, a
situação em que se encontra esta Casa. E esse compromisso
nós temos, colegas Deputados, que é resgatar firmemente,
com veemência, com responsabilidade a credibilidade desta
Casa que se foi. E essa responsabilidade eu tenho e vou fazer.
Tenho também por que? Porque eu sou o único Deputado aqui
desta Casa, dos 24 colegas, eu sou o único Deputado
rondoniense, filho do Estado de Rondônia, e por isso eu tenho
a grande responsabilidade, de resgatar isso aqui.

Então fica aqui o meu abraço a todos vocês, sei que
todos estão cansados, todos estão querendo ir pra casa
descansar, uma boa tarde e fiquem com Deus, que é a melhor
companhia.

O SR. PRESIDENTE (Neodi de Oliveira) – Com a
palavra pelo tempo de dois minutos, o eminente Deputado
Euclides Maciel.

O SR. EUCLIDES MACIEL – Sr. Presidente,
primeiramente que agradecer a Deus, a minha família, minha
esposa, meus filhos: Tatiana, Tainara, Diego, Cleber, toda a
minha família, todos meus amigos. Hoje é um dia especial, viu
Presidente, porque eu passei, eu não sei se foi mais difícil
ganhar a eleição ou permanecer como Deputado, por ganhar,
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você trabalha, trabalha e consegue convencer e ganhar 11.800
votos. Agora após ganhar, aparece as dificuldades, e a primeira
moralidade da Casa que tem, saiu que Euclides já tinha um
milhão, dois, três, cinco, até sete milhões, não tem dinheiro
que compre a dignidade de um homem, e isso nós já
começamos a mostrar aqui na Assembléia e vamos provar isso
ai, comprovar aqui na Assembléia. E digo mais, não partiu em
momento algum do ex-Presidente Carlão, porque ele nunca
me fez essa proposta, defende até o nome dele, mas apareceu,
apareceu! E eu não vendo por que eu tenho obrigação com o
povo, só tem uma maneira do Euclides não permanecer
Deputado, é se Deus leva-lo, porque se não, eu sou deputado
e vou honrar esses votos. E quero pedir aos 23 colegas, vamos
ser bairrista, quando vierem esses americanos aqui cantar de
galo, vamos mostrar que quem manda aqui neste Estado é
quem mora aqui, não são eles não, não chame madeireiro de
bandido, toreiro de bandido, que nós vamos fazer respeitar o
nosso Estado. Como dizia o Miguel que é de Rondônia, todos
nós somos de Rondônia porque amamos este Estado tanto
quanto ele que é rondoniense. E aqui, aquele deputado de
Minas Gerais falou que tinha que virar território, ele deu sorte
porque se eu fosse deputado jogava ele lá de cima. Respeite
este Estado, que este Estado é do povo.

Muito obrigado e que Deus nos ajude.

O SR. PRESIDENTE (Neodi de Oliveira) – Com a
palavra por dois minutos, o Deputado Maurão de Carvalho.

O SR. MAURÃO DE CARVALHO – Quero
cumprimentar V. Exª o Deputado Neodi, cumprimentar a Mesa
Diretora, cumprimentar meus colegas Deputados Estaduais,
cumprimentar a Deputada Daniela, cumprimentar a imprensa,
cumprimentar os funcionários desta Casa e aqui cumprimentar
a minha esposa Elisângela, a Jéssica minha filha, a Jennifer e
a Kenifer de três meses que está nos prestigiando neste
momento. Para nós é uma alegria muito grande, agradecemos
a Deus por mais um mandato, por mais esta vitória, por tanta
luta que passamos, mas, Deus deu a vitória e, nós estamos
aqui hoje. Muitos diziam até que o Deputado Maurão, Chico
Paraíba, não assumiria o mandato. A imprensa as vezes, digo,
talvez não acompanhasse o processo de perto e as vezes
divulgou até sem maldade, que o Deputado Maurão não
assumiria o mandato. Perseguido no dia das eleições, eu
acredito que se estivesse de mãos algemadas, Maurão seria
perseguido igual, mas com fé em Deus, e Deus permitiu que a
gente chegasse aqui pelo terceiro mandato de deputado
Estadual e também um mandato de Prefeito do meu Município
de Ministro Andreazza. E aqui chegamos, porque Deus nos
permitiu e ninguém vai tirar porque foi autorizado por Ele. E
assim eu acredito na Justiça do Estado de Rondônia, eu credito
na Justiça e sei que sou inocente, porque jamais pratiquei o
que foi divulgado. Por isso estou aqui agradecendo aos meus
amigos que vieram; Pedro Ferrazin do meu Partido, Vereador,
está aqui de perto nos prestigiando. Hamilton, Vereador, a todas
as famílias que vieram; as famílias dos nossos companheiros
e colegas, aqui é uma família, e eu tenho certeza que Deus vai
abençoar que nós tenhamos, Presidente, uma Assembléia de
harmonia para defender assim o interesse do povo de Rondônia.
É isso que o povo precisa e é isso que o povo espera de nós
aqui. O Estado inteiro, hoje, está ligado na Assembléia
Legislativa, na nossa posse, está esperando que nós, muito,
muito mais talvez do que nós queremos fazer. Mas,
primeiramente, nós vamos estar na direção de Deus e eu tenho
certeza que nós vamos fazer um brilhante mandato, com
certeza. Um abraço a todos vocês, que Deus os abençoe.

O SR. PRESIDENTE (Neodi de Oliveira) – Com a
palavra o ilustre Deputado Maurinho.

O SR. MAURINHO – Quero agradecer em especial a
Mesa, a pessoa do Sr. Neodi, aos Nobres Pares, colegas, a
minha família, em especial que esteve comigo, a minha mãe,

a Ieda, a minha esposa Dora, o meu filho Diego, Isadora e
meu pai Adalberto que estão presentes. Estou muito feliz por
ter tido neste momento chegado aonde cheguei, espero que
seja um referencial para as pessoas que estão buscando um
cargo, seja ele de vereador, prefeito, deputado estadual,
deputado federal, senador, há luta! E dizer para eles dos que
estão postulando novos cargos que acreditam no trabalho,
acredite, trabalhe, que você conseguirá. Eu fui uma pessoa
muito injustiçada neste Estado que eu adotei de coração, mas,
eu acredito na justiça, eu acredito nas instituições, por isso
estou aqui. Quero ser solidário com o companheiro Euclides, e
dizer companheiro, que o povo de Ji-Paraná espera muito da
sua pessoa, o povo de Rondônia, nosso líder. O mandato é
seu, e eu espero que você honre esta palavra que você disse
aqui. Povo presente, eu fico muito feliz de estar neste momento,
e quero transmitir essa alegria de dizer para vocês, que tudo o
que fiz foi buscar o trabalho, ajudar as pessoas. Em nome da
Zona Leste eu agradeço toda a cidade de Porto Velho, em nome
do meu colega Boazin, lá de Pimenta Bueno. Eu agradeço todo
o interior, o Ariosto aqui de Porto Velho da CAERD. E dizer a
todos vocês, as autoridades presentes, a imprensa, e em nome
dos garçons, dos funcionários da Casa, cumprimento a todos,
porque foi a minha profissão a qual eu cheguei aqui e me
orgulho muito. Sou guerreiro, sou lutador e sempre acreditei
muito em Deus. Eu tinha tudo para achar que tudo perdido há
três anos atrás, mas eu louvei muito a Deus. Não me deixei
levar pela bebida e me apeguei com ele no trabalho. E muito
obrigado por todos vocês que acreditaram em mim, e para
honrar meu mandato está aí uma Mesa limpa, Maurinho fazendo
parte desta Mesa, disse que ia cair a folha da goiabeira, com a
cabeça do bacalhau, ia confinar, ia nada, e nós caminhamos
em Porto Velho no dia 30, 31 e sendo parabenizado e recebendo
agradecimentos.

Muito obrigado por tudo.

O SR. PRESIDENTE (Neodi de Oliveira) – Finalmente
com a palavra com o tempo de dois minutos, o eminente
Deputado Valdivino Rodrigues.

O SR. VALDIVINO RODRIGUES – Eu quero aqui
cumprimentar o meu amigo Neodi, o Presidente desta Casa,
em nome do nosso amigo Alex quero cumprimentar a todos os
amigos Deputados e quero aqui primeiramente agradecer a
Deus, agradecer a minha família. Só Deus sabe, e a minha
família, o que eu tenho passado para chegar até aqui. O meu
sonho. Sou de uma família humilde, mas uma família honesta.
Tenho sofrido. Vocês ganharam as eleições e Valdivino continua
sofrendo e meu amigo Maurinho. No passado nas coligações
cometeram injustiças conosco, mas Deus é maior. Deus nos
trouxe até aqui. Eu vi que ia chegar o final do ano e não ia
chegar o dia primeiro, Neodi. De tanto sofrimento, de tanto
sofrimento. Enquanto os outros deputados iam viajar Valdivino
vinha para Porto Velho, para defender o mandato que o povo
deste Estado de Rondônia me deu. Mas Deus estava conosco,
Maurinho, e Deus está conosco. Se Deus nos deu este mandato
é porque Deus tem um propósito na vida de cada pessoa e na
nossa vida também. O projeto que é construído por Deus o
homem não desmancha. Eu tenho certeza Neodi, meus amigos
Deputados, minha amiga Daniela, Deputada, conte com este
companheiro, sou uma pessoa simples de bom coração. Tenho
o meu pai e a minha mãe, e a minha mãe orou muito para que
aqui eu hoje chegasse aqui. A oração da senhora não foi em
vão. No âmbito das eleições os meus amigos companheiros
Deputados: Kaká Mendonça me ajudou muito, o meu amigo
Valter, o Amauri e o Zezinho me ajudaram. Eu tive que vir para
Porto Velho às carreiras, passando o maior sufoco, mas a minha
mãe falou; meu filho  vai, o que há de ser seu será, não corre,
não seja covarde, e não sou.  Quero agradecer a Deus mais
uma vez, agradecer cada um de vocês.

Neodi sou seu companheiro, o Governador do Estado
de Rondônia tem aqui um amigo, que não é covarde, não me
chame pra coisa errada, mas para coisas certas tenham certeza
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que vocês podem contar comigo meus amigos. Serei breve,
mas vocês desculpem que eu sou do coração mole, mas vocês
sabem como que é, é o sofrimento, mas isso só nos
engrandece, só nos dá coragem e nos dá força de vencer.

O meu muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Neodi de Oliveira) – Encerrado
os discursos, solicito ao Sr. 1º Secretário que proceda a leitura
das Atas da Sessão Preparatórias de Posse.

O SR. JESUALDO PIRES (1º Secretário) –
Procedendo à leitura das Atas das Sessões de Posse.

O SR. PRESIDENTE (Neodi de Oliveira) – Em
discussão a Ata que acaba de ser lida.  Não havendo impugnação
dou-a por Aprovada.

Solicito que seja lida a Ata de eleição da Mesa.

O SR. JESUALDO PIRES (1º Secretário) –
Procedendo à leitura da Ata da Sessão da eleição da Mesa
Diretora.

O SR. PRESIDENTE (Neodi de Oliveira) – Em
discussão a Ata que acaba de ser lida.  Não havendo
impugnação, dou-a por Aprovada.

Nada mais havendo a tratar invocando a proteção de
Deus, e antes de encerrar a presente Sessão, convoco Sessão
Ordinária para o dia 15 do corrente, no horário regimental.

Está encerrada a Sessão.

(Encerra-se esta sessão às 16 horas e 51 minutos).

ATOS DIVERSOS

ATO N° P/005/2007

Substitui membros da Comissão Especial Temporária
criada pelo Ato nº P/003/2007.

O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições
regimentais, resolve:

Art. 1°. Substituir os membros da Comissão Especial
Temporária, criada pelo Ato nº P/003/2007, Homero Brasil
Delmutti Mamente, Osvaldo Paschoal Júnior e Ebenezer Pereira
da Silva, pelos servidores Manoel Marques Assunção Neto,
Fernando Nunes Ferreira e Jacó Machado Teixeira.

Art. 2º. Este Ato entra em vigor na data de sua
assinatura.

Gabinete da Presidência, 22 de fevereiro de 2007.

Deputado Neodi Carlos
Presidente

ATO ADM/GP/Nº0404/2007

O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições constante
no caput do Artigo 10 Lei Complementar nº 326, de 10 de
novembro de 2005.

Considerando os indícios de irregularidades apontados
pelo Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado e
convertidos em TOMADA DE CONTAS ESPECIAL, em Sessão
de Pleno daquele Egrégio Tribunal, em 31 de agosto de 2006,
através das Decisões 072/2006 e 073/2006.

R E S O L V E:

DETERMINAR, instauração de Processo de Tomada
de Contas Especial, para apurar fatos, identificar responsáveis,
qualificar danos causados, desvio de dinheiro, ou ainda, a prática
de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico que tenha
resultado dano ao Erário no período de janeiro 2003 a novembro
2005.

Nomear a Comissão Especial de Tomada de Contas,
composta pelos servidores abaixo relacionados:

Presidente:  João Henrique Nunes Moura

Membros: Jair Eugênio Marinho
Celso Ceccatto
Joaquim Santos Cunha
Lucileide Rodrigues da Silva
José Cezar Marini
Valéria Moreira de Alencar Ramalho

Secretário: Antonio Estolano de Andrade

Para cumprir suas atribuições, a Comissão terá acesso
a todas as dependências do Poder Legislativo e documentação
necessária à elucidação dos fatos, assessorando-se no que
couber com o Tribunal de Contas do Estado, bem como colher
quaisquer provas, admitidas em direito, que julgar pertinente.

A Comissão, ora constituída, terá o prazo de 90
(noventa) dias, a contar de 02 de fevereiro de 2007, para
concluir a apuração dos fatos, apresentando relatório
circunstanciado à Mesa Diretora.

Porto Velho, 22 de fevereiro de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira –
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº 0409/2007

O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais, e,
nos termos do Artigo 10, da Lei Complementar nº326, resolve:

E XO N E R A R

ANTONILSON DA SILVA MOURA, Do Cargo de Provimento
em Comissão de Diretor do Departamento de Informática,
código DGS-3, a partir de 23 de fevereiro de 2007.

Porto Velho, 23 de fevereiro de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº0434/2007

O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais, e,
nos termos do Artigo 10, da Lei Complementar nº326, de 10
de novembro de 2005, resolve:

N O M E A R

RONI CLEBER VIANA DA CRUZ, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Diretor do Departamento de
Comunicação Social, código DGS-3, a partir de 02 de fevereiro
de 2007.
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Porto Velho, 23 de fevereiro de 2007.

Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº 0412/2007

O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais, e,
nos termos do Artigo 10, da Lei Complementar nº326, resolve:

N O M E A R

ANTONILSON DA SILVA MOURA, para exercer o Cargo
de Provimento em Comissão de Chefe da Divisão de
Desenvolvimento de Sistemas, código DGS-4, a partir de 23 de
fevereiro de 2007.

Porto Velho, 23 de fevereiro de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº016/2007

O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E:

Suspender Licença Prêmio por Assiduidade, a pedido da
funcionária WILMA NUNES FRANCO, cadastro nº0982-0, de
acordo com o Art. 123, da Lei Complementar nº68/92, a partir
de 01 fevereiro de 2007.

Porto Velho, 07 de fevereiro de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº 0511/2007

O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais, e,
nos termos do Artigo 10, c/c Art. 25 § 1º, da Lei Complementar
nº326, de 10 de novembro de 2005, resolve:

N O M E A R

EDUARDO COSTA TEIXEIRA, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Chefe de Gabinete do Deputado
Chico Paraíba, código DGS-3, a partir de 02 de fevereiro de
2007.

Porto Velho, 23 de fevereiro de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº0464/2007

O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais, e,
nos termos do Artigo 10, da Lei Complementar nº326, de 10
de novembro de 2005, resolve:

N O M E A R

ODMAR MATHIAS, para exercer o Cargo de Provimento
em Comissão de Diretor do Departamento Médico, código DGS-
3, a partir de 02 de fevereiro de 2007.

Porto Velho, 23 de fevereiro de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº 0406/2007

O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais, e,
nos termos do Artigo 10, c/c Art. 25 § 1º da Lei Complementar
nº326, de 10 de novembro de 2005, resolve:

E X O N E R A R

EURIVAL DE SOUZA COSTA, do Cargo de Provimento
em Comissão de Chefe da Divisão de Almoxarifado e Patrimônio,
código DGS-4, a partir de 22 de fevereiro de 2007.

Porto Velho, 22 de fevereiro de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº 0401/2007

O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais, e,
nos termos do Artigo 10, da Lei Complementar nº326, de 10
de novembro de 2005, resolve:

N O M E A R

HÉLIO JOSÉ DE VARGAS, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Chefe da Divisão de Transportes,
código DGS-4, a partir de 02 de fevereiro de 2007.

Porto Velho, 16 de fevereiro de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº 0272/2007

O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais, e,
nos termos do Artigo 10, da Lei Complementar nº326, de 10
de novembro de 2005, resolve:

N O M E A R

IVO PEREIRA LIMA, para exercer o Cargo de Provimento
em Comissão de Chefe de Gabinete, código DGS-3, do Deputado
José Amauri dos Santos, a partir de 01 de fevereiro de 2007.

Porto Velho, 13 de fevereiro de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº 0405/2007

O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais, e,
nos termos do Artigo 10, da Lei Complementar nº326, de 10
de novembro de 2005, resolve:

E X O N E R A R

JONES TURCATTO, do Cargo de Provimento em Comissão
de Assessor Parlamentar, código AP-30, do Gabinete da
Presidência, a partir de 22 de fevereiro de 2007.
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Porto Velho, 22 de fevereiro de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº 0410/2007

O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais, e,
nos termos do Artigo 10, da Lei Complementar nº326, de 10
de novembro de 2005, resolve:

N O M E A R

JONES TURCATTO, para exercer o Cargo de Provimento
em Comissão de Chefe da Divisão de Almoxarifado e Patrimônio,
código DGS-4, a partir de 22 de fevereiro de 2007.

Porto Velho, 22 de fevereiro de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº 049/2007

O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais, e,
nos termos do Artigo 10, da Lei Complementar nº326, de 10
de novembro de 2005, resolve:

N O M E A R

LINDOMAR OLIVEIRA GIL MELO, para exercer o Cargo
de Provimento em Comissão de Assistente Parlamentar, código
ASP-02, no Gabinete do Deputado Wilber Coimbra, a partir de
1º de fevereiro de 2007.

Porto Velho, 12de fevereiro de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº0345/2007

O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais, e,
nos termos do Artigo 10, c/c Art. 25 § 1º da Lei Complementar
nº326, de 10 de novembro de 2005, resolve:

N O M E A R

PAULO SERGIO DA SILVA, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Assessor Técnico, código AT-26,
no Gabinete do Deputado Alex Testoni, a partir de 1º de
fevereiro de 2007.

Porto Velho, 15 de fevereiro de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº 0039/2007

O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais, e,
nos termos do Artigo 10, da Lei Complementar nº326, de 10
de novembro de 2005, resolve:

N O M E A R

PEDRO LACERDA VELOSO JUNIOR, para exercer o Cargo
de Provimento em Comissão de Chefe de Gabinete, código DGS-

3, do Deputado José Ribamar de Araújo, a partir de 01 de
fevereiro de 2007.

Porto Velho, 05 de fevereiro de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº 463/07

O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE RONDONIA, no uso de suas atribuições legais, e,
nos termos do Artigo 10, da Lei Complementar nº 326, de 10
de novembro de 2005,

R E S O L V E:

Retificar o ATO Nº MD/ADM/0290/2007, que nomeou a
servidora DARCY MERCADO FREITAS HORNY, promovendo a
seguinte alteração:

ONDE SE LÊ:

DARCY MERCADO FREITAS HORNY, para exercer o Cargo
de Provimento em Comissão de Diretora Geral da Escola do
Legislativo, código DGS-2, a partir de 02 de fevereiro de 2007.

LEIA-SE:

DARCY MERCADO FREITAS HORNY, para exercer o Cargo
de Provimento em Comissão de Diretora Geral da Escola do
Legislativo, código DGS-2, a partir de 22 de fevereiro de 2007.

Porto Velho-RO, 23 de fevereiro de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº0413/2007

O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais, e,
nos termos do Artigo 10, c/c Art. 25 § 1º da Lei Complementar
nº326, de 10 de novembro de 2005, resolve:

N O M E A R

GILMAR DOS SANTOS NASCIMENTO, para exercer o
Cargo de Provimento em Comissão de Chefe da Divisão de
Núcleo de Cursos, código DGS-4, da Escola do Legislativo, a
partir de 02 de fevereiro de 2007.

Porto Velho, 23 de fevereiro de 2007.

Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº0520/2007

O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais, e,
nos termos do Artigo 10, da Lei Complementar nº326, de 10
de novembro de 2005, resolve:

E X O N E R A R

ODMAR MATHIAS, do Cargo de Provimento em Comissão
de Diretor do Departamento Médico, código DGS-3, a partir de
22 de fevereiro de 2007.

Porto Velho, 25 de fevereiro de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente


