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TAQUIGRAFIA
8ª SESSÃO ORDINÁRIA
DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA
DA 9ª LEGISLATURA
Em 14 de Março de 2018
Presidência do Sr.
EZEQUIEL JUNIOR - 2º Vice-Presidente
Secretariado pelo Sr.
LEBRÃO - 1º Secretario
(Às 09 horas e 15 minutos é aberta a Sessão)
DEPUTADOS PRESENTES:Adelino Follador (DEM), Aélcio da
TV (PP), Alex Redano (PRB), Airton Gurgacz (PDT), Anderson
do Singeperon(PV), Cleiton Roque (PSB), Dr. Neidson (PMN),
Edson Martins (PMDB), Ezequiel Júnior (PSDC), Geraldo da
Rondônia(PHS), Hermínio Coelho (PDT), Jean Oliveira (PMDB),
Laerte Gomes (PSDB), Lazinho da Fetagro(PT), Lebrão (PMDB),
Leo Moraes (PTB); Marcelino Tenório (PRP), Ribamar Araújo
(PR), Saulo Moreira (PDT) e Só Na Bença (PMDB).
DEPUTADOS AUSENTES: Jesuíno Boabaid (PMN), Luizinho
Goebel (PV), Maurão de Carvalho (PMDB) e Rosângela Donadon
(PMDB).
O SR. EZEQUIEL JUNIOR (Presidente) – Havendo número
legal, invocando a proteção de Deus e em nome do povo
rondoniense, declaro aberta a 8ª Sessão Ordinária da 4ª Ses-

ANO VII

são Legislativa Ordinária da 9ª Legislatura da Assembleia
Legislativa do Estado de Rondônia.
Solicito ao senhor Secretário que proceda à leitura da
ata da Sessão Ordinária anterior.
O SR. LEBRÃO (1º Secretário) - Procede à leitura da ata
da Sessão Ordinária anterior.
O SR. EZEQUIEL JUNIOR (Presidente) – Está em discussão
A
a ata que acaba de ser lida. Não havendo
observação dou-a
por aprovada.
Cumprimentamos aqui o Vereador Alfredo Barbosa, da
Câmara Municipal de Vale do Paraíso. Seja bem-vindo a esta
Casa de Leis. Cumprimentamos
também o cinegrafista, em
VDFDSDDSDDSDSDSDSDS
nome do Deputado Dr. Neidson, cumprimentamos aqui a presença do cinegrafista editor, poeta, fotógrafo e jornalista, o
popular Cotonete, mais uma vez aqui nas galerias.
Solicito ao senhor Secretário que proceda à leitura do
Expediente recebido.
O SR. LEBRÃO (1º Secretário) - Procede à leitura do Expediente recebido.
EXPEDIENTE RECEBIDO
01 – Memorando nº 111/2018 – Gabinete Deputado Jesuíno
Boabaid, encaminhando à Comissão de Segurança Pública do
Ofício nº 009/GV/JALB/2018, pleiteando interveniência junto
ao Secretário de Segurança Pública via Exército, Marinha e
Aeronáutica na Fronteira de Nova Mamoré e Guajará-Mirim.
02 – Memorando nº 083/2018 – Gabinete Deputado Dr. Neidson,
encaminhando documentos dos alunos do curso modular –
CEEJA – Padre Moretti.
O SR. EZEQUIEL JUNIOR (PRESIDENTE) - Passemos então
às Breves Comunicações. Com a palavra por 05 minutos... E
eu quero pedir aqui a todos os oradores para observar o tempo regimental nas Breves Comunicações, de 05 minutos. Quero pedir também silêncio aqui no plenário; as conversas paralelas, vamos ouvir as palavras do Deputado Adelino Follador.
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O SR. ADELINO FOLLADOR – Senhor Presidente, senhores
Deputados, imprensa, pessoal aqui presente, com certeza hoje
vou procurar cumprir o Regimento, 5 minutos, que com certeza nós temos que cumprir aqui nesta Casa. Mas eu não podia
deixar de vir à tribuna hoje, sobre dois assuntos que nós julgamos muito importantes que está sendo discutido nesta Casa,
foi discutido ontem, foi discutido na Casa Civil, a questão da
greve dos professores. Esperamos que haja um entendimento. Fizemos um apelo ontem e voltamos a fazer hoje, que nós
somos cobrados a todo momento, principalmente, neste momento, por alunos e os próprios professores que querem terminar a greve. Ontem teve uma reunião na Casa Civil, eu
estava junto, e eu só quero deixar registrado aqui que como
eu fui lá e achei que era, achei não, era uma reunião de conciliação, eu achei que foi muito..., o Secretário da Casa Civil foi
muito infeliz nas colocações em termo de ameaça, Deputado
Lebrão. Quando é uma reunião de conciliação, já chegou nas
primeiras frases ameaçando: “se vocês não fizerem isso, vai
acontecer...”.
Então, o clima ficou muito tenso, além da proposta, uma
proposta que não satisfez a categoria, mas eu fiquei indignado
com a maneira que foram feitas as colocações. Eu acho, que
se é uma reunião de conciliação tem que ter o diálogo, não
pode fechar esse diálogo, não pode chegar com a pessoa em
termos assim, de ameaças. Então, praticamente o Emerson
falou sozinho, o pessoal da MENP que estava presente não
teve oportunidade, o Secretário de Educação também não, e
aparentemente aquilo que foi colocado lá pelo Sintero não foi
nada radicalizado. Eles estavam dispostos a dialogar e aí essa
posição, essa maneira, a minha preocupação que pode
radicalizar uma greve, prejudicar todo mundo no Estado de
Rondônia da maneira que foi feita a explanação. Porque eu
creio que se eu fui para dialogar, não precisava todo o momento dizendo: “se você fizer isso, vai acontecer isso ou dar
48 horas para definir”. E parece que foi muito infeliz o Chefe
da Casa Civil nesse sentido. Então, esperamos agora, daqui a
pouco tem uma reunião, às 10:00 horas, o Presidente desta
Casa marcou com o Sintero, eu espero que o Secretário de
Educação esta vindo para cá. Em primeiro momento foi convocado o pessoal da MENP, mas agora fiquei sabendo que só
vem o Secretário da Educação, precisava que viesse alguém
para dialogar, abrir ainda a negociação para que acabe essa
greve para não continuar prejudicando os professores, alunos
e a sociedade em um todo no Estado de Rondônia.
Então, eu queria deixar aqui registrada a minha preocupação com a maneira da interlocução, porque eu estive domingo com o Governador e ele demonstrou bem diferente,
mostrou interesse de resolver essa situação e da maneira que
ontem o Chefe da Casa Civil chegou lá na reunião, já chegou
atacando, chegando, ameaçando e isso criou um clima muito
ruim. E isso só colabora para que continue a greve e isso é
muito ruim para todos. Então, só deixar registrado.
Mas eu tenho também, foi aprovado um Requerimento
nesta Casa, inclusive dizendo que, a Secretaria de Agricultura
estava convocada hoje, já foi convidada, já foi feito o Requerimento, ela não respondeu, e pela Comissão de Agricultura foi
feito uma Convocação hoje e ela não veio na Comissão. Então, espero que esta Casa tome as providências para ver por
que é que não veio e tome as providências legais.
E eu estou fazendo um Requerimento aqui, e já foi aprovado, foi lido hoje, sobre aqueles R$ 156 milhões da Emenda
da bancada Federal. Criou uma expectativa muito grande no
Estado de Rondônia, principalmente na agricultura, Deputado
Lebrão; R$ 156 milhões é um recurso expressivo e a Bancada
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Federal assinou. Eu acho que foi uma ação muito importante,
nós aprovamos nesta Casa e nós estamos pedindo explicação
como está a licitação, em que pé está para a gente ver se vai
entregar este ano ou não. Então, esse Requerimento, esperamos que eles deem explicações para que a gente consiga também dar explicações ao Estado de Rondônia, já que foi aprovado nesta Casa, já que há uma expectativa dizendo que já foi
licitado, outros falam que o dinheiro foi depositado, outros falam que o dinheiro não veio. Nós precisamos saber como está
para que a gente consiga dar explicações para o povo de
Rondônia. E, e além disso, acompanhar porque R$ 156 milhões é muito dinheiro, pode ser feito muita coisa e nós como
deputados estaduais, nós temos obrigação de acompanhar essa
execução de um projeto tão importante para o Estado de
Rondônia. Parabenizar a bancada federal por ter negociado
esta emenda, mas nós precisamos que seja bem aplicada, seja
acompanhada a entrega desses equipamentos, que são muitos equipamentos e principalmente a questão legal também
da licitação, da chamada pública que tem que ser feita, senão
a bancada federal teria que se preocupar em derrubar esta Lei
que tanto está prejudicando todos os Estados. Antes, esta chamada pública veio atrapalhar a execução das emendas parlamentares, execução da distribuição de equipamentos e seria
uma oportunidade muito importante da bancada federal alterar a legislação lá em Brasília, para que nós não precisássemos mais fazer, principalmente com Associações de Agricultores, esta chamada pública que tanto vem atrapalhar o homem
do campo e automaticamente a execução desse trabalho no
campo, tanto para o governo do Estado distribuir, como as
Prefeituras, como até a gente. Antes a gente fazia um processo através da Secretaria ou através da Prefeitura poderia atender várias associações. Hoje tem que fazer os processos individuais para cada associação e isso está atrapalhando muito o
desenvolvimento da agricultura do Estado de Rondônia. Obrigado.
O SR. MARCELINO TENÓRIO – Senhor Presidente, eu queria
um aparte. Um aparte não...
O SR. EZEQUIEL JUNIOR (Presidente) - Questão de Ordem.
O SR. MARCELINO TENÓRIO – Eu só queria colaborar com o
Deputado Adelino Follador, que essa Lei do SISPAR que foi
criada aqui, que nós votamos, nela existe, eu acho que umas
distorções. Porque chamamento público, Deputado Follador, é
quando existem associações como OS e OSCIP que prestam
serviços continuados. E eles estão confundindo com associações que você entrega um equipamento para eles trabalharem em parcerias. Porque são equipamentos ou então distribuição de calcário ou outras atividades, então eles fizeram
essa dúbia interpretação. Porque chamamento público é mais
quando tem entidades que vão prestar serviços continuados,
Deputado Adelino Follador. Um exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, a Santa Marcelina. Então ela tem uma parceria com o
Governo do Estado, que ela recebe recursos públicos e ela
presta um serviço continuado todos os anos, acaba um, vem
outro.
Então, está havendo esse entendimento, Deputado
Lebrão, que o pessoal que trabalha no SISPAR, não está tendo
esse entendimento sobre o chamamento público. Porque isso
é mais quando são associações, está lá escrito: OSCIP e OS,
associações que prestam serviços que o Estado deveria prestar. Um exemplo, você hoje monta uma associação para você
trabalhar na atividade, com mulheres em prevenção ginecoló-
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gica. Então você criou uma associação para essa finalidade.
Então, o serviço que o Estado presta, mas ele pode repassar
os recursos e aquela associação que estiver mais capacitada
pode entrar no chamamento público e ela ser a vencedora,
porque ela vai prestar um serviço que o Estado presta. Então
está havendo, falta nós sentarmos com o pessoal que criou o
SISPAR para que tire as associações rurais que vão receber
trator, que vão receber grade niveladora, tanque de leite. Aí é
diferente, não é Deputado Adelino Follador? Mas muito importante, Deputado, é puxarmos esse assunto para que nós possamos deixar as associações fora desse contexto.
O SR. ADELINO FOLLADOR – É, mas eu já estive com o Procurador Geral, já estive com vários Procuradores de Prefeitura
também, ninguém se arrisca porque o Ministério Público está
questionando. Então, teria que ter alteração lá em Brasília:
‘exceto associações rurais’, ‘exceto’. É que não houve essa diferenciação lá na Lei Federal, então eles alegam que não aceitam. E também as Prefeituras têm tanque de leite apodrecendo porque já fizeram a chamada pública 3, 4 vezes e as associações não têm os documentos necessários.
Então nós precisamos, com certeza, Deputado Marcelino,
eu também entendo dessa maneira, mas os Procuradores das
Prefeituras e os Procuradores do Estado também não estão
aceitando porque acham, porque dizem que o Ministério Público está questionando baseado nesta Lei Federal. Então, com
certeza esperamos que a bancada federal se preocupe, que
elas também vão precisar cumprir esta Lei agora, se nós temos que cumprir na distribuição desses equipamentos, também vai ter que cumprir e dificulta muito. Obrigado.
O SR. EZEQUIEL JUNIOR (Presidente) – Obrigado, Deputado
Adelino. Encerradas as Breves Comunicações, passamos à Ordem do Dia. Solicito ao Senhor Secretário que proceda à leitura das Proposições Recebidas.
O SR. LEBRÃO (1º Secretário) – Procede à leitura das proposições recebidas.
APRESENTAÇÃO DE MATÉRIAS
- REQUERIMENTO DO DEPUTADO ADELINO FOLLADOR. Requer
ao Governo do Estado com cópia a SEAGRI, informações referentes a emenda de bancada federal no valor R$
156.429.488,00, destinados a compra de máquinas, equipamentos e implementos agrícolas, aprovada nesta Casa de Lei
pelo Projeto de Lei Ordinária nº 557/17, autoria do Poder Executivo.
- REQUERIMENTO DO DEPUTADO AIRTON GURGACZ. Requer à
Mesa que estude, institua e disponibilize o Sistema Eletrônico
de Informações - SEI na Assembleia Legislativa, para a produção e a transmissão de documentos administrativos de forma
eletrônica, que contribui para a economia de recursos públicos.
- PROJETO DE LEI 834/17 DO DEPUTADO JESUÍNO BOABAID.
Dispõe sobre a criação de Faixas Exclusivas de Retenção e Proteção para Motociclistas nas vias dotadas de semáforos no
âmbito do Estado de Rondônia e dá outras providências.
O SR. EZEQUIEL JUNIOR (Presidente) – Solicito ao Senhor
Secretário proceder à leitura das matérias a serem apreciadas.
O SR. LEBRÃO (1º Secretário) – PROJETO DE LEI 834/17
DO DEPUTADO JESUÍNO BOABAID. Dispõe sobre a criação de
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Faixas Exclusivas de Retenção e Proteção para Motociclistas
nas vias dotadas de semáforos no âmbito do Estado de
Rondônia e dá outras providências.
O SR. EZEQUIEL JUNIOR (Presidente) – A matéria já tem
parecer. Está em discussão o Projeto de Lei 834/17.
Em primeira discussão e votação, Projeto de autoria do
Deputado Jesuíno Boabaid. O Projeto está em votação. Os Deputados favoráveis permaneçam como se encontram e os contrários se manifestem. Está aprovado. Vai à segunda discussão e votação.
Próxima matéria.
O SR. LEBRÃO (1º Secretário) – PROJETO DE LEI 814/17
DO DEPUTADO ADELINO FOLLADOR. Estabelece a
obrigatoriedade de colocação em obra pública Estadual paralisada de placa contendo exposição dos motivos da
interrupção.
O SR. EZEQUIEL JUNIOR (Presidente) – Está em discussão
Projeto de Lei 814/17. O Projeto também já vem acompanhado de pareceres, autoria do Deputado Adelino Follador.
O Projeto está em discussão. O Projeto está em votação. Os Deputados favoráveis permaneçam como se encontram e os contrários se manifestem. Está aprovado. Vai à segunda discussão e votação.
O SR. LEBRÃO (1º Secretário) – PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO 218/17 DO DEPUTADO LUIZINHO GOEBEL. Concede Medalha de Mérito Legislativo ao Cabo da Polícia Militar
Senhor Adriano Arroyo da Rocha.
O SR. EZEQUIEL JUNIOR (Presidente) – Está em discussão
o Projeto de Decreto Legislativo 218/17, já vem acompanhado
também de parecer.
Em votação única, autoria Deputado Luizinho Goebel. O
Projeto está em discussão. O Projeto está em votação. Os
Deputados favoráveis permaneçam como se encontram e os
contrários se manifestem. Está aprovado. Vai ao Expediente.
O SR. LEBRÃO (1º Secretário) - PROJETO DE LEI 787/17
DO DEPUTADO LÉO MORAES. Fica o Poder Executivo autorizado a estabelecer Normas de Tributação para a compra de Arma
de Fogo por Policial Militar, Policial Civil e Agentes Penitenciários.
O SR. EZEQUIEL JUNIOR (Presidente) - O Presente Projeto
de Lei de nº 787/17, ele está sem parecer, prazo vencido pela
Comissão de Constituição e Justiça, é autoria do Deputado
Léo Moraes. Quero pedir ao Deputado Marcelino Tenório, como
membro da CCJ Deputado, como Presidente da CCJ, que emita parecer ao Projeto de Lei de autoria do ilustre Deputado
Léo Moraes.
O SR. MARCELINO TENÓRIO – Projeto de Lei 787/17 de autoria do Deputado Léo Moraes, “Fica o Poder Executivo autorizado a estabelecer Normas de Tributação para a compra de
Arma de Fogo por Policial Militar, Policial Civil e Agentes Penitenciários”.
Senhores Deputados, senhora Deputada, diante da legalidade do Projeto e Redação, e Constitucionalidade do Projeto, meu parecer é favorável pelo seguimento da matéria,
pelas Comissões pertinentes, senhor Presidente.
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O SR. EZEQUIEL JUNIOR (Presidente) – Está em discussão
o parecer emitido favoravelmente pelo Deputado Marcelino
Tenório. Está em votação. Os Deputados favoráveis permaneçam como se encontram e os contrários se manifestem. Está
aprovado o parecer.
Está em primeira discussão e votação Projeto de Lei
787/17. Não havendo quem queria discutir em votação, em
votação. Os Deputados favoráveis permaneçam como se encontram e os contrários se manifestem. Está aprovado. Vai à
segunda discussão e votação.
O SR. LEBRÃO (1º Secretário) – PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR 194/18 DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE
RONDÔNIA/OFÍCIO 004/18. Altera dispositivos da Lei Complementar nº 568, de 29 de março de 2010, e dá outras providências.
O SR. EZEQUIEL JUNIOR (Presidente) – Lembrando que o
presente projeto é de votação nominal. Projeto de Lei Complementar nº 194/2018. O presente projeto já vem acompanhado
de pareceres favoráveis pelas Comissões e é autoria do Poder
Judiciário do Estado de Rondônia. O painel está aberto.
Quero cumprimentar com muita satisfação o Vereador
Pirulito, grande líder Vice-Presidente da Câmara Municipal de
Santa Luzia, nosso parceiro, nosso aliado lá de Santa Luzia,
que hoje nos honra com sua presença, vereador esse que tem
atuado de forma firme e sempre se posicionando ao lado da
população de Santa Luzia. Parabéns, Vereador, pela sua atuação reconhecida pelo povo de Santa Luzia e toda região.
VOTAÇÃO ELETRÔNICA
- Deputado Adelino Follador
- Deputado Aélcio da TV
- Deputado Airton Gurgacz
- Deputado Alex Redano
- Deputado Anderson do Singeperon
- Deputado Cleiton Roque
- Deputado Dr. Neidson
- Deputado Edson Martins
- Deputado Ezequiel Junior
- Deputado Geraldo da Rondônia
- Deputado Hermínio Coelho
- Deputado Jean Oliveira
- Deputado Jesuíno Boabaid
- Deputado Laerte Gomes
- Deputado Lazinho da Fetagro
- Deputado Lebrão
- Deputado Léo Moraes
- Deputado Luizinho Goebel
- Deputado Marcelino Tenório
- Deputado Maurão de Carvalho
- Deputado Ribamar Araújo
- Deputada Rosângela Donadon
- Deputado Saulo Moreira
- Deputado Só Na Bença

- sim
- sim
- sim
- sim
- sim
- ausente
- sim
- ausente
- sim
- ausente
- sim
- sim
- ausente
- sim
- ausente
- sim
- sim
- ausente
- sim
- ausente
- sim
- ausente
- ausente
- ausente

O SR. EZEQUIEL JUNIOR (Presidente) – Projeto de Lei Complementar 194/2018 de autoria do Poder Judiciário de Rondônia.
Projeto aprovado com 14 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Vai à segunda discussão e votação.
Próxima matéria.
O SR. LEBRÃO (1º Secretário) – REQUERIMENTO DO DEPUTADO LEBRÃO. Requer à Mesa nos termos do parágrafo único
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do artigo 199 do Regimento Interno seja dispensado interstício
regimental para apreciação em segunda discussão e votação
dos Projetos de Lei 787/17, 814/17, 834/17 e Projeto de Lei
Complementar 194/18.
O SR. EZEQUIEL JUNIOR (Presidente) – Em discussão e votação os requerimentos que acabaram de ser lidos, todos de
autoria do Deputado Lebrão. Em votação. Os deputados favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários se manifestem. Aprovados. Vai ao Expediente.
Próxima matéria.
O SR. LEBRÃO (1º Secretário) – Não há mais matérias,
encerrada a Ordem do Dia, senhor Presidente.
O SR. EZEQUIEL JUNIOR (Presidente) – Cumprimentamos
aqui todos os senhores e senhoras professoras, professores
filiados ao Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado de Rondônia que nos honram com sua visita hoje; cumprimentamos também o Vereador Marcão da Capa 8, Câmara
Municipal de Parecis, seja bem-vindo Vereador.
Passemos agora ao Grande Expediente. Não há oradores inscritos. Encerrado o Grande Expediente, passemos às
Comunicações de Lideranças. Também não há oradores inscritos. Encerradas, portanto, as Comunicações de Lideranças.
Passemos, então, às Comunicações Parlamentares. Também
não há oradores inscritos.
E nada mais havendo a tratar, invocando a proteção de
Deus e, antes de encerrar a presente Sessão, convoco Sessão
Extraordinária para em seguida, a fim de apreciarmos as matérias aprovadas nesta Sessão.
Está encerrada esta Sessão.
(Encerra-se esta Sessão às 9 horas e 51 minutos)
2ª SESSÃO SOLENE PARA ENTREGAR
DE MEDALHA DO MÉRITO LEGISLATIVO
E VOTO DE LOUVOR
Em 19 de Março de 2018
Presidência do Sr.
LEBRÃO - 1º Secretario
(Às 09 horas é 10 minutos é aberta a Sessão)
O SR. LENILSON GUEDES (Mestre de Cerimônias) – Senhoras e Senhores, bom dia. A Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia, após aprovação em Plenário de requerimento do Excelentíssimo Senhor Deputado Estadual Lebrão,
realiza nesta data, Sessão Solene para outorga da Medalha do
Mérito Legislativo aos senhores Dr. Edson Jorge Badra e Manoel
Salustiano Ferreira de Melo, Kid e Voto de Louvor a Orquestra
Villa Lobos.
Convidamos para compor à Mesa, o Excelentíssimo Senhor Deputado Lebrão, proponente desta Sessão Solene de
Homenagem; Excelentíssimo Senhor Dr. Carlos Grott, Procurador Vice-Presidente da Associação Ministério Público do Estado de Rondônia – AMPRO; Senhor Dr. Edson Jorge Badra, homenageado; Senhor Manoel Salustiano Ferreira de Melo, Kid,
homenageado; Senhora Marina Prestes das Chagas Carvalho,
Presidente da Orquestra Villa Lobos; Senhor Dr. Carlos Alberto
Manvailer, Secretário Legislativo.
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O SR. LEBRÃO (Presidente) – Invocando a proteção de Deus
e em nome do povo rondoniense, declaro aberta esta Sessão
Solene para outorga da Medalha do Mérito Legislativo aos Senhores Dr. Edson Jorge Badra e Manoel Salustiano Ferreira de
Melo, o famoso Kid e Voto de Louvor a Orquestra Villa Lobos.
Passo agora a palavra ao Mestre de Cerimônias.
O SR. LENILSON GUEDES (Mestre de Cerimônias) – Convidamos a todos para ouvirmos o Hino Céus de Rondônia, composição de Joaquim de Araújo Lima e música do Dr. José de
Melo e Silva. Com o Marcelo Yamazaki, ao piano; Maurício na
flauta e os professores Ercílio, no contrabaixo; Fernando, da
percussão e as vozes: Jéssica Mayumi e Débora Feliciano.
(Execução do Hino Céus de Rondônia)
Muito obrigado, podem sentar. Queremos de forma geral agradecer as presenças de todos os integrantes da Orquestra Villa Lobos. A presença e o convidamos a Mesa o Senhor
Rodnei Antônio Paes, Superintendente da SEJUCEL, é a Superintendência Estadual da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer.
Registrar a presença da Senhora Miriam Ferreira Souza Melo,
esposa do homenageado Manoel Salustiano Ferreira de Melo,
e todos os seus familiares, irmãos aqui presentes, filho, todos
os familiares do Kid. Senhor Alexandre Brada, Filho do homenageado Dr. Edson Jorge Brada, e o neto também aqui presente. Orquestra Villa Lobos, de uma forma geral, senhoras e senhores, familiares dos homenageados. Com a palavra para a
breve fala sobre os homenageados Sua Excelência o Senhor
Deputado Lebrão.
O SR. LEBRÃO (Presidente) – Primeiramente agradecer a
Deus por este grande momento, fazer uma saudação especial
àqueles que participam desta Sessão Solene, que ocupam espaço aqui na galeria desta Casa. Cumprimentar Excelentíssimo
Senhor Dr. Carlos Grott, Procurador Vice-Presidente da Associação Ministério Público do Estado de Rondônia; Senhor Manoel
Salustiano Ferreira de Melo, nosso querido Kid, homenageado
nesta manhã; Excelentíssimo Senhor Dr. Jorge Brada, também
homenageado nesta Sessão; Senhora Marina Prestes das Chagas Carvalho, Presidente da Orquestra Villa Lobos; Senhor
Carlos Alberto Manvailer, nosso Secretário Legislativo;
Excelentíssimo Senhor Rodnei, Secretário da SEJUCEL do Estado de Rondônia; dizer que é uma satisfação, uma honra muito
grande ter aqui a oportunidade de recebê-los hoje, neste dia
tão especial para o Estado de Rondônia.
Solicito ao senhor Mestre de Cerimônias que faça a leitura do Currículo do homenageado Dr. Edson Jorge Badra.
O SR. LENILSON GUEDES (Mestre de Cerimônias) – Se permite Vossa Excelência, antes convidamos a compor a Mesa
Excelentíssimo Senhor Procurador de Justiça Dr. Marcelo Oliveira.
LEITURA DO CURRICULO DO DR. EDSON JORGE BADRA
Dr. Edson Jorge Badra, nasceu em 12 de junho de 1934,
fruto da união do senhor Nicolau Jorge Badra e da senhora
Sarah Mansur Badra, formado em Direito pela tradicional Universidade de Minas Gerais - UFMG no ano de 1961, além do
curso de Língua Portuguesa pela Faculdade de Filosofia Ciências e Letras de Belo Horizonte – FAFI em 1967, tornando-se
também docente. Em 1972, exerce o cargo de Procurador Jurídico da Prefeitura Municipal de Guajará-Mirim, além de Defen-
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sor Público no mesmo ano. Promotor Público Substituto em
1975, Promotor Público efetivo em 1979. Em 1981, ingressou
como Promotor de Justiça do Ministério Público do Distrito Federal, fazendo a opção pelo Ministério Público de Rondônia,
quando da criação do Estado, em 1982. No Ministério Público
de Rondônia, exerceu os cargos de Procurador Geral de Justiça, em 1982; Procurador de Justiça em 1984; Subprocurador
de Justiça várias vezes; Procurador de Justiça perante o Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia; Procurador de Justiça, perante o Tribunal de Contas do Estado de Rondônia; além
de Professor de Direito Comercial na Escola da Magistratura
de Rondônia, entre os anos de 2001/2002. Professor de Língua Portuguesa em Colégios de Guajará-Mirim, e Belo Horizonte. Além de jurista e docente, o Dr. Edson Jorge Badra,
também é escritor com livros publicados como “Sonhos Prosaicos e Poéticos, Contos e Poesias em 1987; “Literatura de
Rondônia” 1987; “Homem Passado a Limpo”, romance em
1993; “Reeducação Alimentar”, Mito ou Realidade”? Em 2011.
Por todo o exposto é que Sua Excelência Senhor Deputado Lebrão, solicitou o apoio e os votos dos demais parlamentares para esta homenagem. E na sequência, nós vamos
também se permite Vossa Excelência, ler o currículo do homenageado Manoel Salustiano Ferreira de Melo, carinhosamente conhecido por Kid, entre seus colegas servidores da
Assembleia Legislativa.
LEITURA DO CURRICULO DO
MANOEL SALUSTIANO FERREIRA DE MELO (Kid).
Ingressou no Poder Legislativo em 12 de abril de 1983,
sendo um dos primeiros servidores contratados, portanto servidor constituinte e pioneiro. Natural de Paulista Pernambuco.
Kid, já desempenhou diversos ofícios antes de imigrar para
Rondônia. Ainda em Pernambuco, Manoel Salustiano Ferreira
de Melo, o Kid, realizou o curso de Técnico em Edificações,
onde depois de formado realizou suas atividades laborais na
Empresa de Construção e Saneamento de Pernambuco, tendo ainda realizado o curso técnico almoxarifado, tendo exercido a função na mesma Empresa por um curto espaço de tempo. Já no serviço militar obrigatório, Kid deixa a vida civil e
passa a seguir carreira militar, chegando ao posto de Oficial.
Atuou como Segundo Tenente do Exército Brasileiro, ministrando cursos como: instrutor de tiro ao alvo, instrutor de armamento – montagem, desmontagem e manutenção, além
de técnico em explosivos, e instrutor de técnicas em destruição. Manoel Salustiano é bacharel em direito, formado pela
faculdade FARO com pós-graduação em residência jurídica,
com ênfase em direito público pela mesma Instituição. Como
servidor de carreira do Poder Legislativo Estadual, Kid exerce
atualmente a função de Assessor da Mesa Diretora, dando as
orientações das matérias e demais proposições legislativas, a
serem apreciadas pelos Deputados que compõe a Mesa Diretora da Assembleia. Kid possui diversos cursos na área
legislativa, dentro do Estado como em Santa Catarina, por
essas razões e pelo pioneirismo, com mais de três décadas
de serviços prestados, é que propomos sua Excelência o Senhor Deputado Lebrão, a Assembleia propôs esta homenagem ao Manoel Salustiano Ferreira de Melo, o Kid.
E também na sequência, o objetivo do requerimento de
sua Excelência o Senhor Deputado Lebrão, foi de Voto de Louvor a Orquestra Villa Lobos. É o reconhecimento da Assembleia
através do Deputado Lebrão, à Orquestra Villa Lobos, situada
na capital, que iniciou suas atividades no ano de 2006, sendo
primeiramente formada pelo grupo de violinistas como cum-
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primento da metodologia Suzuki de ensino musical. A orquestra é hoje, formada por alunos e professores da Escola de
Música Villa Lobos e convidados e tem como objetivo, propiciar aos alunos e demais músicos da comunidade, a vivência de
prática orquestral. Nesse ambiente, além de aprimorar sua
técnica, aprendem seus alunos também, a dinâmica da orquestra. Esta serve hoje, como orquestra de acesso para uma
orquestra profissional, que tem apoio da empresa SICOOB. A
orquestra Villa Lobos de Porto Velho é coordenada pela Professora Marina Prestes Carvalho e regida pelo Maestro Marcelo Yamazaki Carvalho, ambos bacharéis em música Sacra pelo
STBSB, Rio de Janeiro, tendo como spalla a violonista Jéssica
Mayumi, cofundadora da orquestra, hoje residente e concluinte
do curso superior de música no Rio de Janeiro. A orquestra
tem como missão, difundir a música orquestral em nosso Estado, principalmente em nossa Capital, através de repertório
acessível para formação de plateia e também como meio de
trabalho social, onde cada integrante da orquestra pode e deve
se desenvolver com os mais diferentes níveis sociais. Em sua
história, este trabalho social começou oferecendo bolsas de
estudo para alunos carentes da região leste e sul de nossa
Capital, onde os mesmos poderiam estudar na Escola de Música Villa Lobos de Porto Velho e fazer a prática de orquestra
nos ensaios de apresentações. Por todo o esforço foi que o
Excelentíssimo Senhor Deputado Lebrão propôs também o Voto
de Louvor.
E antes da entrega das medalhas e também do Voto de
Louvor, nós vamos pedir a sua Excelência o senhor Deputado,
para passar a palavra primeiramente para o Dr. Manvailer, para
que ele possa também expressar sobre o homenageado Kid.
O SR. LEBRÃO (Presidente) – Antes, por questão de ordem
nosso querido Mestre, nós queremos agradecer a presença do
senhor Marcelo Lima de Oliveira, Procurador de Justiça do Ministério Público do Estado de Rondônia que ocupa cadeira aqui
na nossa Assembleia Legislativa hoje, participando desta Sessão Solene.
Neste momento concedo a palavra ao Dr. Carlos
Manvailer.
O SR. CARLOS MANVAILER - Quero cumprimentar a todos
os presentes de forma especial a Mesa, na pessoa do Deputado Lebrão, proponente desta Sessão Solene de Homenagem.
Cumprimento o Excelentíssimo Senhor Carlos Grott, Procurador, Vice-Presidente da Associação do Ministério Público do
Estado de Rondônia - AMPRO; Sr. Manoel Salustiano Ferreira
Melo – KID, nosso amigo, mais de trinta anos nesta Casa;
Excelentíssimo Senhor Doutor Jorge Badra, homenageado. Dr.
Badra tive o privilégio de trabalhar, auxiliar na época da Constituinte, ele foi a nossa cabeça pensante aqui da nossa Constituição, sempre nos auxiliando e eu tive o privilégio de trabalhar junto com ele também auxiliando junto com a equipe,
naquela época da nossa Constituição de 89; Senhora Marina
Prestes das Chagas Carvalho, presidente da Orquestra Villa
Lobos, também cumprimento; cumprimento também o
Excelentíssimo Senhor Rodnei Antônio Paz, Superintendente
da SEJUCEL, Superintendência Estadual de Cultura Esporte de
Lazer; também cumprimento o Dr. Marcelo Lima de Oliveira,
Procurador de Justiça do Ministério Público do Estado de
Rondônia e a todos os presentes.
Eu considero este um momento singular. Os homenageados realmente são pessoas que marcaram, que deixaram o
seu nome registrado, deixa seu nome registrado, têm o seu
nome registrado nos anais desta Casa. Dr. Badra, como já dis-
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se aqui foi um dos principais auxiliares na redação do texto da
Constituição de 1989, eu acompanhei bem de perto o trabalhão
dele, a contribuição dele e sei de toda a história dele, não o
conheço muito, mas pelo o que a gente sabe, pelo conhecimento, pelo o que foi dito aqui; pelo o que foi lido aqui do seu
currículo, ele é uma pessoa que realmente deixou um legado
para Rondônia. Não só para Rondônia, para este Estado e creio
que para o Brasil, por toda a bagagem de conhecimento e
participação dele, homenagem justíssima.
E, também ao meu amigo Kid. Eu gostaria de falar aqui,
de fazer aqui uma retrospectiva da minha vida um pouquinho
aqui. Quando eu cheguei aqui em 1986, nós tínhamos o nosso
professor, todos nós aqui do Legislativo tínhamos um professor aqui, um Mestre, Dr. Zelírio Dall’Aglio, que foi aquele que
nos ensinou o pouco que nós sabemos de processo legislativo,
do nosso trabalho aqui, todos nós, toda a equipe legislativa
aprendeu com o Dr. Zelírio. Nós o temos como o nosso grande
Mestre, que já não está entre nós, mas que deixou... que nos
ensinou. Eu me recordo quando eu cheguei aqui eu fui trabalhar com o Dr. Zelírio. O Dr. Zelírio era assessor da Mesa e o
Kid era o auxiliar do Dr. Zelírio aqui neste plenário trabalhando.
E eu cheguei, não conhecia nada de Assembleia, recém-formado, mas não entendia nada de processo legislativo, e aí
comecei então auxiliando o Dr. Zelírio e o Kid era auxiliar do Dr.
Zelírio. Na época, o Dr. Zorando de Oliveira, era o Diretor
Legislativo na época, comandava o Legislativo. Logo mais alguns anos, um ano e meio ou dois anos, ele assumiu, o Dr.
Zorando assumiu uma Secretaria de Estado, no Governo
Jerônimo Santana e com isso o Dr. Zelírio assumiu a Diretoria
do Legislativo. Eu me recordo que uma vez ele me chamou e
falou: “Manvailer, a partir de hoje você vai trabalhar, você vai
para a assessoria da Mesa junto com o Kid”, e a partir daí, viu
Kid, eu quero, eu já disse isso para você várias vezes, várias
vezes eu já lhe isso, mas eu quero externar isso publicamente,
porque se tem uma coisa que eu tenho é gratidão e reconhecimento. Eu aprendi muito com você Kid. Cheguei aqui, não
conhecia nada, o Kid foi o meu professor aqui, eu aprendi com
o Kid, trabalhei, tive o privilégio. Eu creio que foi a pessoa com
quem eu mais trabalhei, que mais convivi eu posso dizer, assim, junto, talvez até mais do que com a minha família, mais
do que minha família, que porque passamos mais tempo aqui
trabalhando do que em nossas casas, foi com o Kid. Então, o
Kid é um amigo, é um colega, mas é um amigo, pessoa que eu
tenho maior... E eu vou registrar aqui algo que eu fiquei muito
triste que aconteceu, viu Kid, eu vou pedir licença para você
para registrar isso, porque muita gente não sabe, mas é bom
saber nesse momento. Você foi injustiçado aqui nesta Casa,
teve um dos presidentes que lhe injustiçou, e eu fiquei indignado com aquilo que foi feito com você, pela sua história, por
tudo o que você fez por tudo o que você tem de legado nesta
Casa. Mas Deus é bom, Deus é Deus, porque Deus dá a resposta certa na hora certa. Eu sou servo de Deus, eu creio em
Deus, eu creio que na minha vida, tudo na minha vida é mão
de Deus, e Deus é Deus. E aconteceu o que aconteceu com
você Kid. Você foi colocado no ostracismo, você foi retirado à
força aqui do local que você mais ama, porque eu sei que você
ama o Legislativo e você foi retirado daqui. Mas Deus é Deus,
e o dia que eu fui convidado pelo Deputado Hermínio, para
assumir a Secretária Legislativa, eu disse para ele: narrei à
história, o acontecido com detalhes para ele, e falei assim: a
primeira coisa que eu quero fazer Deputado Hermínio, é restituir o cargo, a função que foi tirada. A maldade é tanta, que
tiraram a função do Kid, alteraram a Lei da estrutura desta
Casa tirando a função do Kid. Eu estou falando isso, Kid, por-
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que isso é bom que saibam, porque eu sei que muita gente não
sabe disso, pouquíssima gente sabe, mas este é o momento
de saber, e foi retirado para te prejudicar. E a primeira coisa
que eu falei para o Deputado Hermínio: eu vou chamar o Kid de
volta, vou trazer ele e eu quero que o senhor me autorize a
alterar a Lei para restituir a função dele. E o Deputado Hermínio
na hora: “pode fazer Manvailer, pode fazer”, e foi feito e não
somente isso, foi nomeado, assim foi nomeado novamente ao
cargo que nunca deveria ter saído, donde nunca deveria ter
saído. Ele é Assessor da Mesa desde o início do desta Casa.
Então, Kid, eu tenho a maior consideração por você, tenho maior,
você sabe disso já te falei isso ‘n’ vezes. Sei que nós somos
diferentes, nós temos estilos diferentes, você tem o seu estilo
eu tenho o meu, mas cada um, nós somos assim, mas o que
importa é que a nossa amizade, a consideração que eu tenho
por você, o respeito que eu tenho por você e, principalmente, a
gratidão que eu tenho por você. Porque eu digo aqui, aprendi
com você, com toda a humildade, cheguei aqui eu era formado, formado em Direito, mas não entendia nada de processo
legislativo eu vim a aprender com você, você me ensinou muito. E esta homenagem Kid é justíssima, mais do que justa. E eu
estou feliz, eu sei que a sua família está feliz, a Mirian, todos
os seus familiares que estão aqui, o seu irmão, os seus sobrinhos, todos estão felizes, todos nós estamos felizes. A família
da Assembleia, todo mundo que lhe conhece, todos os nossos
colegas estão felizes, mas eu estou muito mais feliz. E esta
homenagem, esta Medalha eu parabenizo o Deputado Lebrão
pela iniciativa, pelo reconhecimento, por reconhecer alguém
que realmente faz por merecer. Justíssima! Meus parabéns,
meu amigão Kid! Muito obrigado.
O SR. LEBRÃO (Presidente) – Passo a palavra, neste momento, ao Dr. Carlos Grott.
O SR. CARLOS GROTT – Bom dia a todos. Eu queria em nome
do Dr. Badra e do Dr. Manoel Salustiano, cumprimentar a todos
os integrantes da Mesa, às demais autoridades aqui presentes, senhoras e senhores. É com muita facilidade que eu faço
uso da palavra e prometo que vou ser o mais breve possível.
Apesar de ser breve, falar do Dr. Badra é muito difícil. Entrei no
MP em 88, quando o Dr. Badra era Corregedor, e eu o conheci
da pior maneira possível, o meu examinador na prova oral.
Quando eu sentei naquela cadeirinha, ele falou: “Bom dia!”. Aí
eu falei: ai, ai, ai, é hoje. Mas felizmente foi engano meu, é
uma pessoa maravilhosa. Foi o meu primeiro Corregedor em
Alvorada d’Oeste, no ano de 1988, dá para imaginar o que era
Alvorada naquela época, e eu como bom sulista, estive passeando em Manaus pouco antes da primeira correição, comprei
arco, flecha, colar de índio, tudo, pendurei tudo na minha casa.
Quando chegaram lá, a primeira correição, ele e o Promotor
Corregedor, o Dr. Badra diz que nem se lembra disso, indicaram onde era a casa do Promotor, Alvorada hoje é desse
tamaninho, antes era microscópica, não é? Então, chegaram
fácil na minha casa, a janela não tinha vidro, era só madeira,
estava aberta, aí indicaram a minha casa, quando ele chegou
lá, ele falou: ‘não, aqui não é casa do Promotor, isso aqui é da
Funai’, porque pela janela dá para ver arco, flecha, colar de
índio e tudo mais. Foi uma pessoa maravilhosa, tido como o
pai dos Promotores iniciantes. Uma pessoa muito querida, mais
do que Corregedor, foi um grande amigo de todos nós. E foi
por isso que eu pedi ao nosso Presidente para representá-lo
hoje aqui, porque conheci o Dr. Badra há quase 30 anos e além
desse aspecto de amigo, de Corregedor, foi uma das pessoas
que ajudou a construir esse Ministério Público bonito e impor-
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tante e valoroso, em defesa da sociedade que nós temos hoje.
E ao lado dele, ao lado do Ministério Público daquela época,
da primeira Constituição de 82, de Rondônia, nós tivemos também uma parceria maravilhosa que são os grandes responsáveis, é interessante dizer isso também hoje. Hoje, o que nós
temos na Constituição, na área do Ministério Público, tudo isso,
na Constituição Federal, tudo isso saiu do Estado de Rondônia,
graças aos nossos senhores Deputados, que nos apoiaram
naquela época e ajudaram a construir este Ministério Público
valoroso que nós temos hoje, graças aos senhores Deputados
que nos apoiaram. E é interessante, foi o nascedouro deste
Ministério Público, ele foi aqui de Rondônia, com muito trabalho, com muito sacrifício. E lembrando deste Ministério Público, mais importante do que tudo, para que ele exista, para
que ele defenda a sociedade é o apoio dessa mesma sociedade. Eu nunca consigo esquecer, Deputado, quando na votação
daquela PEC 37, em Brasília, que impedia o Ministério Público
de investigar. Quem fez o Ministério Público vencer aquela
batalha foi o povo. Eu nunca me esqueço das palavras de um
Deputado lá no Congresso Nacional quando ele disse assim:
“A Constituição de 88 deu armas ao Ministério Público para
defender a sociedade. Hoje a sociedade saiu em defesa do
Ministério Público”. A todos os senhores o nosso muito obrigado e continuem nos apoiando, apoiando o nosso Legislativo
para que nós consigamos avançar cada vez mais por um Brasil melhor, por um Brasil mais moderno. E nesse aspecto também, na época, eu tenho certeza, pelo tempo que falou o
senhor Manoel também deve ter participado dessa luta tão
importante e engrandecedora para o Ministério Público. O
nascedouro do Ministério Público Nacional foi aqui em Rondônia.
E concluindo, Dr. Badra, Sr. Manoel, eu diria que eu fico
emocionado quando eu vejo esse tipo de homenagem porque
já disse alguém, que, amizade que o tempo e a distância apagam, nunca foi amizade. E é tão bacana ver o senhor ser
aposentado há tanto tempo, e senhor Manoel estarem hoje
sendo homenageado, o que prova a verdadeira amizade, o
verdadeiro reconhecimento por tudo àquilo que os senhores
representam. Obrigado.
O SR. LEBRÃO (Presidente) – Passo a palavra, neste momento, ao Excelentíssimo Senhor Dr. Marcelo Lima de Oliveira, Procurador de Justiça do Ministério Público.
O SR. MARCELO LIMA DE OLIVEIRA – Senhor Presidente
desta Sessão, Deputado Lebrão; caro Kid, Manoel Salustiano,
homenageado nesta oportunidade; caríssimo mestre dos mestres do Ministério Público do Estado de Rondônia Dr. Edson
Jorge Badra. Várias homenagens, várias comendas, elas engrandecem os currículos, mas muitas vezes os currículos engrandecem as comendas, e esta é uma dessas oportunidades. Os homenageados elevarão esta comenda. Salustiano,
já foi falado, já foi comentado aqui pelo seu colega de trabalho. Mas vou falar um pouquinho, e aqui eu peço até desculpa
ao Dr. Carlos Grott, em repetir alguém do Ministério Público
porque eu vou falar um pouquinho de quem já passou pelo
MP, já trabalhou com Edson Jorge Badra, que são seus colegas aposentados, Dr. Edson, que estão no grupo, estão todos
felizes e satisfeitos desta homenagem. É da sua colega Eunice
Carvalhido, que foi colega do senhor Procurador do MPDFT
ela eu acho que ficou em Roraima, o senhor aqui em Rondônia
e que hoje já foi Procuradora de Justiça do Distrito Federal e
essas passagens foram tão importantes senhor Presidente
Lebrão, Dr. Edson Jorge Badra, que aqui está, já foi homenageado por Grão-Colar da Ordem do Mérito Judiciário do MPDFT
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do Distrito Federal para ver que a história do Edson Jorge Badra
é uma história construída junto com o do Ministério Público
Brasileiro, junto com o Judiciário Brasileiro e não só isso, participação ativa na sociedade, como foi falado aqui hoje como o
Constituinte auxiliar, ajudou a trabalhar, a lapidar a Constituição originária de Rondônia e que já falou o nosso colega Grott,
ajudou a construir o Ministério Público que temos hoje, que
Rondônia serviu de exemplo para o mundo. Então, de novo
agradeço a Assembleia Legislativa e agradeço mais uma vez
em nome do MP Brasileiro, Dr. Edson, poeta, poeta reconhecido, lembro, não sei se vai lembrar aqui desse fato, há uns 4, 5
anos como servidor do Ministério Público e agora está no Tribunal de Justiça, ele, poeta também, escreveu o livro digital e
a primeira coisa que ele me pediu foi assim: Marcelo, O Dr.
Edson está em Porto Velho, dá um jeito de levar ele lá para o
lançamento do meu livro. Aí eu prontamente procurei o Dr.
Edson Jorge Badra, ele até meio perdido porque eu falo muito
rápido, e aí ele não conseguia entender o que eu estava falando, eu falei: é um lançamento de um livro digital de um poeta
local. E aí ele foi, e lá discutiu poesias, poemas, a forma, porque era uma poesia moderna que realmente eu não entendia
muita coisa, mas, ele gostou para demonstrar a sensibilidade.
E é isso que realmente engrandece as pessoas, não só a sua
carreia profissional, mas, sua carreira na vida social, a sua
carreira familiar e aqui estão os seus familiares na pessoa do
Alex, eu vou saudar todos os demais, é exemplo para todos
nós, é um exemplo de História de Rondônia viva que está aqui
presente. Nosso primeiro Procurador Geral de Justiça de
Rondônia, Fundador da Associação do Ministério Público de
Rondônia – AMPRO, a quem eu tive a honra de presidir e várias vezes vir aqui nesta Assembleia representando e hoje está
aqui sendo representado pelo nosso colega Carlos Grott, tudo
isso faz parte de uma história rica, de uma história que a
Assembleia muito bem fez em resgatar hoje. Então, Deputado
Lebrão, esta homenagem feita ao nosso colega Edson Jorge
Badra, que vai constar nos anais desta Assembleia Legislativa,
certamente contribuirá para a história da Assembleia
Legislativa, para a história, para o engrandecimento desta
Comenda. E assim agradeço Dr. Edson Jorge Badra em meu
nome, em nome do Ministério Público de Rondônia, em nome
do Ministério Público Brasileiro, do Distrito Federal, em nome
da sociedade rondoniense brasileira, a todo o seu empenho, a
toda sua história, a toda a sua dedicação para tentar construir
um Brasil melhor. Muito obrigado ao senhor.
O SR. LEBRÃO (Presidente) – Volto à palavra neste momento ao nosso Mestre de Cerimônias.
O SR. LENILSON GUEDES (Mestre de Cerimônias) – Convidamos à frente o Exmº. Sr. Deputado Lebrão, para entrega
das Medalhas do Mérito Legislativo.
Convidamos o Exmº. Sr. Dr. Edson Jorge Badra, para
receber a homenagem, a Medalha do Mérito Legislativo.
Convidamos os familiares também, caso queiram, para
registrar este momento aqui.
(Momento da entrega da
Medalha do Mérito Legislativo)
Pedimos a Sua Excelência, Dr. Jorge Badra, que retorne
ao seu lugar, juntamente com os familiares.
E convidamos o Senhor Manoel Salustiano Ferreira de
Melo, Kid, para também ser homenageado.
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(Entrega da homenagem)
Agradecemos também a presença do Professor Matias;
do Dr. Segismundo, muito obrigado pelas presenças; familiares mais uma vez do Kid, creio que ninguém sabe quem é o
Manoel Salustiano; agora, o Kid, todos sabem. Familiares para
também registrar este momento. E o Presidente do Sindler,
registramos a presença aqui do Rubinho. A esposa, o irmão,
cunhado, filho, sobrinho. Pedimos ao homenageado e demais
familiares, que retornem aos seus lugares.
E agora passamos a entrega do Voto de Louvor aos integrantes da Orquestra Villa Lobos:
- Marina Prestes das Chagas Carvalho, Presidente. Ela
recebe; primeiro pela Villa Lobos e na sequência individual.
- Marina Prestes das Chagas Carvalho, Presidente, recebe um Voto de louvor individual. Este Voto de Louvor foi pela
Orquestra de uma forma geral, pela empresa Orquestra Villa
Lobos e agora particular.
- Maestro Marcelo Yamazaki Carvalho;
- Jéssica Mayumi - Spalla;
- Lupércio Pedrosa da Silva, Diretor Administrativo e Financeiro; também é Diretor Técnico;
- Tays Cristina Souza, Conselheira;
- Álife Boenerges de Oliveira Campos;
- Ana Isabel Mendonça Dueñas;
- Cecília de Castro Requi;
- Danielly Gonçalves Tressmann;
- Giselle Letícia de Macêdo Souza;
- Hercílio Santana;
- Maria de Fátima Sousa de Albuquerque;
Eu vou convida-lo porque estava aqui: José Lúcio Cavalcante de Albuquerque;
- Maurício Rodrigue;
- Patrícia Naomi Prestes Yamazaki;
- Thiago de Souza Junior.
- Fernando Johnson
Da escola está aqui presente e não foi convidado tem
mais alguém? Da orquestra, aliás.
Agora se juntem mais um pouquinho, bem rapidinho
para nós tirarmos uma foto do geral, o Marcelo e a Marina ali
próximo do Deputado, para ter uma foto geral, bem rápido.
OK. Podem retornar aos seus lugares.
Sua Excelência o senhor Deputado, retornar à Mesa,
para as falas dos homenageados. Primeiro Sua Excelência
Senhor Deputado Lebrão, vai chamar a Jessica Mayumi, só um
minutinho deixa Sua Excelência chamar.
O SR. LEBRÃO (Presidente) – Nesse momento, eu convido
a Jéssica Mayumi, para falar em nome da Orquestra Villa Lobos.
A SRA. JÉSSICA MAYUMI – Bom dia! Em nome da Orquestra
Villa Lobos, gostaríamos de agradecer ao Excelentíssimo Senhor Lebrão, por este Voto de Louvor, gostamos muito de receber este convite. Cumprimentamos toda a Mesa, e estamos
muito felizes de estar aqui representando a cultura e agradecemos também ao nosso patrocinador SICOOB, porque vocês
dando esse apoio para a gente é fundamental. É um trabalho
difícil que nós temos realizado nesses últimos anos, mas, que
já está dando seus frutos, e nós temos essa missão de levar a
música orquestral para cidade e para todo o Estado, e o apoio
de vocês é fundamental para a gente. Porque um trabalho
voluntário é difícil, mas muito recompensador também. E nós
sabemos que a música tem fundamental importância no de-
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senvolvimento das pessoas e poder contribuir desta forma também para a gente é muito bom. Muito obrigada.
O SR. LEBRÃO (Presidente) – Com a palavra agora o nosso
querido e amigo Kid.
O Sr. MANOEL SALUSTIANO FERREIRA DE MELO – Exmº Sr.
Deputado Lebrão, integrantes desta Mesa, minha família aqui
presente, Ilm.º Sr. Carlos Alberto Manvailer que na sua fala
tocou meu coração ainda há pouco, meu chefe e grande amigo
de tantas datas, através de quem cumprimento a todos os
amigos aqui presentes prestigiando esta homenagem, meus
colegas e amigos de trabalho, amigos particulares e familiares. É com muita felicidade e emoção que venho a esta Tribuna, lugar que ao longo desses 34 anos de serviços prestados
ininterruptos assisti vários debates eloquentes, oradores desde a primeira legislatura, precisamente 1983. Vale aqui destacar e relembrar daquele período alguns parlamentares tais como
o primeiro Presidente desta Casa o então José de Abreu Bianco
que foi Governador, Senador da República, Prefeito de Ji-Paraná,
que pegou esta Casa na primeira legislatura que era um hospital e trabalhou com afinco para fazer desta Casa o Poder
Legislativo; também o Deputado Jacob Atallah a quem eu tinha
muita admiração e recentemente nos deixou; o Deputado Tomás Correia, e aqui vale salientar o Deputado Amizael Silva
Relator Geral da nossa Carta Magna. Não quero ser injusto
com todos os outros parlamentares, pois foram tantos que se
destacaram e que não me lembro de todos os nomes, mas que
muito contribuíram para o crescimento do Estado com suas
criações, suas leis e certamente até hoje contribuem para o
futuro de Rondônia. Assim como também faço referência aos
parlamentares da atual legislatura, em especial o Deputado
Lebrão pessoa que aprendi a admirar, acredite deputado, é a
mais pura verdade, com seu modo simples de ser e objetivo de
agir pelo Estado e pela sua região, o Vale do Guaporé. Aqui,
antes do meu agradecimento, faço uma revelação do porque
do apelido Kid. Em 1983 quando cheguei a Rondônia, nesse
amado rincão, de Brasília, onde servia no Exército brasileiro
como 2º Tenente, ocasião que me desliguei do quadro das
Forças Armadas para prestar concurso na nossa briosa Polícia
Militar a convite do saudoso Coronel Ferreira, meu irmão que
na época Capitão Ferreira da PM de Rondônia. Prestei concurso para oficial, fui aprovado, mas não me deixaram incorporar.
Naquela ocasião o Comando da PM era exercido por um Coronel do Exército, pois a Polícia Militar não possuía comandante
próprio e ele não permitia familiares na mesma corporação.
Ora, sem entender a situação e nem aceitar e sem a devida
experiência para impetrar um Mandado de Segurança hoje e
eu prestei concurso, detinha os requisitos para aprovação, não
me abati, aceitei o fato, lamentei, mas obedeci, palavra esta
ensinada por meus pais que hoje não habitam entre nós. Mas
quando se fecha uma porta para nós Deus proporciona outra
saída, pois quem trabalha com fé e é temente a Deus ele jamais abandona, surgiu então esta Casa, para mim, diga-se de
passagem, é a minha mãe. Ingressei nos quadros deste Poder
na ocasião como segurança e me orgulhei muito. Conforme
prescreve o Regimento, a segurança é dirigida pela 3ª Secretaria da Casa da Casa. E aí fomos chamados lá no gabinete do
3° Secretário que na época era o Deputado Walderedo Paiva,
ele nos perguntou que tipo de atividade fazíamos antes de vir
para Rondônia e para esta Casa. Quando falei que eu era técnico em explosivo, em armamento e bombas, com alta mecanização e destruição que fazia parte da minha formação técnica profissional no Exército. A partir daí o Deputado, sacou logo,
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então você é o Kid Bomba, e aí se espalhou pela Casa. Não
liguei, até que gostei; daí em diante passaram a me chamar
assim, esqueceram rapidamente, o Bomba, e todos me chamavam e até hoje chamam carinhosamente de Kid, que adorei e acrescentei ao meu nome.
Aqui agora segue o meu principal agradecimento sobre
a minha evolução e ascensão nesta Casa. Naquele período
aqui se fazia de tudo, pois não se tinha atividade definida,
tudo estava por se fazer, era o período de instalação deste
Poder, pois a Assembleia ainda era a Assembleia Constituinte.
Dr. Badra foi uma figura importante porque trabalhou com afinco nas Comissões. Aqui fica o registro e a lembrança do saudoso Deputado Amizael Silva, que trabalhou arduamente como
Relator Geral da Constituição. Seguia a vida e muitas incertezas, mas estava feliz por já prestar meu serviço, por trabalhar. Sempre fui uma pessoa que cultivei amizades, amigo para
mim é tudo, é fundamental para a regra do bom viver, ouviu
Carlos? E digo mais, todos nós somos flores, a rosa do jardim
de Deus, com beleza, sensibilidade e encanto. Daí porque devemos cultivar as amizades, as rosas que somos todos nós.
Sempre gostei de desenhar e todos os amigos gostavam do
que eu fazia, até que um dia, trabalhando como segurança,
que muito me orgulhei, fui chamado ao gabinete do Secretário Geral da Casa que era um ex-parlamentar de Santa
Catarina, Dr. Murilo Canto, juntamente com o Dr. Saulo Moreira,
dois grandes amigos também, tratavam de organizar o quadro organizacional desta Casa, para enfim, ser implantado o
plano de cargos. E eles precisavam de alguém que soubesse
desenhar e fazer organogramas, e escrever em letrinhas miúdas dentro daqueles quadros já que na época não tínhamos
computadores. Tudo era precário e, ao procurar esse alguém,
todos os meus amigos, aí eu ressalto: todos os meus amigos
que me conheciam e a minha habilidade, me indicaram para
os diretores para fazer esse trabalho. Ao ser chamado à Diretoria, logo imaginei: estou demitido. Comparecendo aos diretores me deram uma missão de fazer todo o quadro de
organograma e as devidas funções. Era um desfio para mim,
e aceitei e ali estava toda a minha mudança de vida. Levei
para casa, passei a madrugada inteira trabalhando, pois teria
pouco tempo, e no dia seguinte estava tudo pronto. Mostrei
aos diretores que prontamente gostaram do meu trabalho e a
partir daí não mais me deixaram voltar à minha atividade que
exercia como segurança, pois ainda tinha muito para fazer
com eles. Percebi de plano a aprovação e senti a sensação de
dever cumprido. Passado o tempo, o Dr. Saulo Moreira, que
conversava muito comigo fez um questionamento: se eu poderia interpretar e explicar-lhe um artigo da constituição recém-aprovada, que era o artigo 27, § único. Eu me lembro
dele sempre na minha vida. E aí eu li, interpretei e expliquei, e
ele ficou satisfeito, que era, justamente, o número de Deputados que representariam na Casa a correlação do que
corresponde à Câmara Federal, ou seja, lá são oito, aqui vinte
e quatro, e até que chega o número de 12, a partir daí aumenta somente um lá e um aqui e um aqui, é uma redação
meio trucada, mas eu consegui explicar, foi um teste para
mim. Passou o tempo, trabalhei, acabei meu trabalho e voltei
para o meu serviço habitual. Foi aí que novamente fui chamado à Diretoria, mais aí para viajar para o Estado de Santa
Catarina para estudar lá, sobre técnica e processo legislativo,
pois ele me revelou, enxergou em mim outra habilidade, o
que me revelou posteriormente. E ao voltar, eu mudaria para
a área legislativa. Percorri vários setores naquela Casa, estudei, me esforcei, pois isso foi cobrado de mim para que ao
retornar fosse trabalhar com o Dr. Zelirio, citado pelo Carlos
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Manvailer, eu assessorava. Tive uma mudança radical de vida,
ingressei na assessoria da Mesa ao lado do Secretário
Legislativo, Dr. Zelirio. Aqui vale o registro, era uma pessoa
que tive como um pai me deu todo conhecimento ao longo dos
anos, e tive o prazer de dividir o serviço, o que me confiou
toda atividade de assessoramento das sessões plenárias: elaboração de ata das sessões, orientação quanto às deliberações das proposições. Local esse que trabalho e que me encontro até os dias atuais e com muito orgulho. Outro personagem que não poderia deixar de registrar, Dr. Zorando, citado
pelo meu amigo Carlos. Advindo da Câmara dos Deputados, o
que me deu qualidade na atividade de assessoria da Mesa e
habilidade. Bacharelei em Direito e com o advento do primeiro
concurso da Assembleia, me firmei em definitivo na assessoria da Mesa, dividindo função com a minha amiga e colega
Maria Íris, e que fazemos parte da família do Legislativo. Então, senhores, devo tudo isso, toda minha evolução, primeiramente a Deus e aos meus amigos, que foi pela boca de todos
a indicação para fazer aquele trabalhinho, contribuindo para a
elaboração do primeiro organograma desta Casa. Não poderia
deixar de fazer o registro e agradecimento a eles. Amigo é
tudo! A partir daí, com meu empenho, determinação, fui escolhido para fazer o que mais sei fazer e amo. Vocês todos me
puseram neste lugar, meus amigos. Obrigado a vocês, meus
amigos, e sou feliz porque a cada dia ganho mais amigos.
Ao Dr. Edson Badra, de quem fui aluno e certamente
achava que não se recordava, mas lá na portaria ele falou:
“Você foi meu aluno”. Mestre teve vários outros alunos a desfrutar de sua atividade de ensinar, sua arte de ensinar. Fica
aqui minha homenagem e admiração pelo currículo
irrepreensível. Aqui destaco por ter sido o primeiro Procurador
Geral de Justiça do Estado, dentre outras atividades importantes que o senhor exerceu. Parabenizo ainda ao Deputado Lebrão
pela homenagem tão merecida e que muito me honra de ser
homenageado juntamente com ele, também a Orquestra Villa
Lobos, que exprime cultura e arte. Parabéns!
Ao Deputado Lebrão agradeço a indicação pela significativa homenagem. Obrigado aos meus amigos de labuta, especialmente ao Dr. Carlos Manvailer, meu chefe e amigo. A
amiga Íris, que de Sessão a Sessão formamos uma equipe,
assim como toda a família do Legislativo. Obrigado a todos e a
todos os amigos e amigas dos gabinetes dos Parlamentares,
que aqui vieram nos prestigiar nesta homenagem. E ao comparecer aqui, estão também fazendo uma importante homenagem a mim. Aos meus amigos particulares, agradeço, porque também são muito importantes na minha vida. A minha
família, a minha esposa, obrigado. Obrigado a Deus, porque
sem Ele não sou nada. Obrigado!
O SR. LEBRÃO (Presidente) – Neste momento, concedo a
palavra ao Dr. Edson Badra.
O SR. LENILSON GUEDES (Mestre de Cerimônias) – Enquanto caminha o Dr. Edson Jorge Badra, registrar que está
acompanhando, além da família do Kid, que está acompanhando
lá em Pernambuco; também a família do Dr. Edson Jorge Badra,
a esposa Zélia Badra, em Brasília; Mirtes Badra, Nicolau Badra,
filhos; e Valdete Rolim, cunhada, acompanhando na Austrália
e Ane Brada que é neta do Dr. Edson Jorge Badra.
O SR. EDSON JORGE BRADA – Excelentíssimo Senhor Deputado Lebrão, proponente desta Sessão Solene de Homenagem;
Excelentíssimo Senhor Dr. Carlos Grott, Procurador, Vice-Presidente da Associação do Ministério Público do Estado de
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Rondônia – AMPRO. Sr. Manoel Salustiano Ferreira de Melo,
homenageado, por sinal foi meu aluno, me deu muito trabalho, mas é bom menino. Sra. Marina Prestes das Chagas Carvalho, Presidente da Orquestra Villa Lobos. Ilm.º. Sr. Carlos
Alberto Manvailer, Secretário Legislativo; Exmº. Sr. Rodnei
Antônio Paes, Superintendente da SEJUCEL, Superintendência
Estadual da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer. Exmº. Sr. Dr.
Marcelo Lima de Oliveira, Procurador de Justiça Ministério Público de Rondônia.
Confesso minha surpresa com a homenagem que neste
momento, estou recebendo. Ser homenageado depois de 22
anos de aposentadoria morando longe da terra onde exerci
minhas atividades de jurista e membro do Ministério Público
não deixa de me emocionar muito. Começo, por conseguinte,
iniciar minhas despretensiosas palavras com um agradecimento
superlativamente sincero ao nobre Deputado José Lebrão que
tomou a iniciativa de me prestar esse tributo que naturalmente vai enriquecer a minha biografia. Lembro-me neste momento de minha infância na pequena cidade de Guajará-Mirim, então, com menos de 1.000 habitantes. Não tinha sonho
maior que ser um moleque feliz sem outras pretensões. Meus
carinhosos pais, entretanto, não quiseram que eu me acomodasse e me mandaram estudar, primeiramente em São Paulo,
no Instituto Mackenzie e depois no Instituto Presbiteriano
Gammon em Lavras, Minas Gerais. Formado no Científico, hoje
2º grau, enfrentei em anos diferentes duas faculdades, primeiramente a de Direito, depois a de Filosofia, Ciências e Letras, ambas na Capital Mineira. Fiz concurso para Defensor
Público do Distrito Federal e Territórios, sendo aprovado em
4º lugar, poderia ter ficado na moderna Capital Federal, mas o
coração falou mais alto. Pedi e fui atendido para exercer o
novo cargo na longínqua Guajará-Mirim perto de minha família
e amigos. Na pequena e pacata Guajará-Mirim, passei depois
a lecionar Língua Portuguesa e Literatura Brasileira nos colégios locais. Fico orgulhoso quando atualmente retorno a GuajaráMirim e sinto que cultivei o ensinamento em meus alunos e
cativei amigos. Depois, contudo, fui transferido para Porto Velho como Promotor de Justiça. Em 14 de dezembro de 1981,
uma Lei Federal deu novo prestígio ao Ministério Público. No
dia seguinte criava-se por Lei o Estado de Rondônia instalado
no início de 1982. Por designação do então Governador Jorge
Teixeira, o conhecido “Teixeirão”, de saudosa memória fui nomeado o primeiro Procurador Geral de Justiça do Estado de
Rondônia. Essa designação complicou minha vida. O Ministério
Público foi sempre independente sobre o aspecto funcional.
Mas, com a criação do Estado de Rondônia éramos dependentes do Executivo na área administrativa. Fui nomeado, mas
demissível “Ad Nutum”, quer dizer, a vontade do Governador, o
que significa dizer: à vontade do Governador. Eu era o encarregado de processar criminalmente o Teixeirão, se ele praticasse algum delito. Felizmente, ele, boa praça, alegre, do bem,
jamais cometeria, como não cometeu qualquer tipo de crime.
Mesmo assim, havia outro problema, os mandados de segurança. E então? Se o mandado de segurança contra o Governador tivesse arrimo nas Leis, na doutrina e na jurisprudência,
que é que me cumpria fazer? Dar parecer contrário as minhas
convicções a fim de proteger o Governador? Ou seguir o que
me ditava a consciência? Preferi a última solução. Resultado:
Fui o Procurador-Geral de Justiça com o menor mandato que
todos os meus sucessores. Mas deixei um legado, com a ajuda
desta Casa de Leis e de membros do Ministério Público. Foi
aqui, na elaboração da primeira Constituinte de Rondônia, que
se debateu pela primeira vez, a necessidade de um Ministério
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Público independente do Executivo. Deputados da época, como
os saudosos Amizael Gomes da Silva e Jacob Atallah, entre
outros, perceberam a importância de se fortalecer o Ministério
Público e aceitaram nossas sugestões que foram incorporadas
na Carta Constitucional do Estado. E para nossa alegria estas
ousadias constitucionais serviram de base para a Constituição
do Brasil de 1988. Vejo que acertamos em fortalecer o Ministério Público. A Instituição hoje é respeitada em sua luta, em sua
luta. Deixo um conselho aos mais jovens do Ministério Público.
Usem o poder que nasceu nesta Casa de Leis par fortalecer a
Justiça fundada nas Leis, ainda que sejam duramente vaiados.
Vaiados por quem não entende de Leis e nem de Justiça. O
irracional ímpeto ser humano por condenações faz vítimas há
mais de dois mil anos. Para terminar, quero agradecer e muito,
ao nobre Deputado José Lebrão pela lembrança do meu nome.
É sempre agradável ser enaltecido depois de tantos anos de
inatividade. Agradeço de igual modo, aos demais Parlamentares que apoiaram a iniciativa do Deputado e aos presentes que
vieram prestar esta homenagem. Muito, muito obrigado.
O SR. LEBRÃO (Presidente) – Neste momento concedo a
palavra ao nosso Secretário Rodnei Antônio Paes.
O SR. LENILSON GUEDES (Mestre de Cerimônias) – Enquanto caminha para fazer uso da palavra, registrar a presença do Excelentíssimo Senhor Dr. Jefferson Marques Costa, Promotor de Justiça do Ministério Público de Rondônia.
O SR. RODNEI ANTÔNIO PAES – Bom dia senhoras e senhores. Quero cumprimentar o Deputado Lebrão, proponente desta Sessão Solene de homenagem e parabenizá-lo em nome
desta Casa por esta iniciativa tão importante para todos nós,
de estarmos conhecendo e vivendo esse fato que está acontecendo neste momento para o nosso Estado. Nós sabemos que
homenagear atleta campeões ou campeão brasileiro de natação, é simples, é fácil de trazer para uma solenidade e entregar uma medalha pelo desempenho na sua modalidade. Mas,
homenagear pessoas importantíssimas, como nós estamos
vendo aqui, da história de Rondônia, servidores públicos pessoas que têm dedicado à sua vida, a gente não tem visto isso.
Então, eu quero parabenizar esta Casa, Deputado Lebrão, na
sua pessoa por realmente estar nos proporcionando esse momento de reconhecimento pelo trabalho feito por essas personalidades. Cumprimentar o Dr. Edson. É muito difícil vir aqui
para este microfone depois da sua fala, da sua apresentação,
de um currículo tão importante para o nosso Estado. Mas, dizer que, o Ministério Público de Rondônia sempre esteve muito
bem representado na sua pessoa e nós o reconhecemos como
cidadão, como parte da nossa população a importância do Ministério Público, desta Instituição para o nosso Estado. Eu estava conversando agora há pouco com o Dr. Marcelo, eu tive o
privilégio de conhecer e por ser casado com a Dra. Roberta
Lima, filha de um aposentado do Ministério Público, o Dr. Clineu
Ruiz de Lima, hoje falecido, eu acho que os senhores aí que
tem um pouco mais de experiência no Ministério Público, devem ter conhecido e eu conheci um pouco da história do trabalho feito por ele e por essa instituição, e nós reconhecemos o
quanto ela é importante para a nossa sociedade. Ao servidor
Kid, a história dele dentro desta Casa, a gente pode observar o
currículo e a emoção de todos os que estiveram aqui pronunciando o seu trabalho, a sua dedicação o quanto tem sido importante. E em especial agradecer e parabenizar a Presidente da
Orquestra Villa Lobos, a senhora Marina e o Marcelo Yamazaki,
meu amigo, pelo convite de poder estar aqui hoje como Supe-
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rintendente da Cultura, acompanhando este momento impar
do reconhecimento deste Poder pelo serviço prestado desta
Orquestra. Eu tenho dito ao Marcelo, que vocês têm um apaixonado, um fã da Orquestra, não vou falar número um, porque eu sei que tem pessoas mais próximas, familiares, amigos que tem acompanhado que tem colaborado pelo trabalho
de vocês muito mais do que a minha pessoa, mas, rapidamente, o Marcelo, sabe muito bem do que vou dizer. Quando
cheguei à SEJUCEL, fui convidado para participar de uma apresentação de vocês no Teatro Palácio das Artes, não conhecia
o trabalho de vocês, fui lá para as cadeiras, fiquei apaixonado
pelo que vi, e desci na minha mente para cumprimentar as
pessoas, imaginado que era uma Orquestra de São Paulo, ou
do Rio de Janeiro de outros lugares, e aí chego lá embaixo,
me apresentaram o Marcelo, como funcionário da SEJUCEL, e
um trabalho belíssimo que nos orgulha e nos deixa muito feliz
de saber um trabalho de excelência que é feito aqui em
Rondônia. Deputado Lebrão parabeniza-lo mais uma vez, e
lançar um desafio a Vossa Excelência e a esta Casa, ao Governo de Rondônia, de um projeto que nós temos já pronto, juntamente com o Marcelo, juntamente com a Orquestra, de desenvolver um projeto social dentro do Orgulho do Madeira.
Nós temos ali dezesseis mil pessoas morando, nós temos muitas
crianças, muitos adolescentes, que a música seria um grande
caminho para nós podermos estar colocando essas crianças,
inserindo eles na sociedade, dando a oportunidade, a cultura
a arte de poder através dos ensinamentos, através dessa experiência dessa Orquestra maravilhosa, poder fazer com que
as nossas crianças ali no Orgulho do Madeira tenham acesso
à música e possam transformar as suas vidas. Nós sabemos
que o dinheiro, que o poder público, coloca no esporte e na
cultura, não pode ser considerado como despesa e sim investimento. Um investimento que nós podemos transformar, que
nós podermos realmente fazer com que a sociedade tenha
uma oportunidade aqueles que infelizmente por vários fatores, não tenham acesso a uma boa educação, não tem acesso
a uma boa alimentação, não tem acesso à cultura, não tem
acesso a uma boa qualidade de vida; e o poder público tenha
essa responsabilidade. Então, hoje à frente da SEJUCEL, entendo que seria uma grande ferramenta. Eu gostaria muito de
contar com Vossa Excelência, com outros Deputados, com esta
Casa, o Governador Confúcio Moura, realmente entendeu ser
um grande projeto, mas nós precisamos de uma boa legislação, nós precisamos nos amparando e um recurso para poder
estar aplicando esse projeto lá dentro. Acho que seria assim
uma grande mudança para a nossa sociedade. Então, em nome
do Governo de Rondônia, do meu e da SEJUCEL, Superintendência de Cultura, fico muito feliz Marcelo, pelo convite. Parabenizar mais uma vez aos homenageados também pelo currículo, pela folha de serviços prestados ao nosso Estado e torno
a dizer: muito importante esse reconhecimento em vida e de
pessoas públicas, servidores públicos, que não foi aquele que
ganhou a Medalha, não foi aquele que ganhou o Troféu, mas
foi aquele que realmente dedicou a sua vida aos serviços prestados ao nosso Estado, muito obrigado, parabéns a todos.
O SR. LENILSON GUEDES (Mestre de Cerimônias) – Convidamos mais uma vez, já tinham ensaiado, e a Orquestra é
para tocar e cantar, como já tinham ensaiado, e Sua Excelência Senhor Deputado Lebrão, que está com agenda bem apertada, mas ele consentiu que a Orquestra apresentasse para
nós o Hino Nacional, o Hino Nacional, Letra de Joaquim Osório
Duque Estrada e Música de Francisco Manoel da Silva.
Aqueles que puderem por gentileza de pé.
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(Execução do Hino Nacional)
O SR. LEBRÃO (Presidente) – Antes de encerrar, eu quero
deixar um registro de agradecimento a todos os deputados
que votaram favorável a esta proposição, todos eles reconhecem o trabalho e a história de cada uma das pessoas e da
Instituição homenageada aqui nesta Sessão Solene. Mais uma
vez eu quero cumprimentar a todos os familiares dos homenageados, a todo o público presente, principalmente aqueles que
nos acompanham via online através da internet em todo o território nacional, dizer que a gente fica cada vez mais surpreso
quando a gente faz as nossas homenagens às pessoas ilustres
que tem a sua história escrita dentro do nosso querido Estado
de Rondônia e hoje sem dúvida nenhuma é uma Sessão muito
especial, nós temos a oportunidade aqui de homenagear a
Orquestra Villa Lobos que faz um excelente trabalho social,
cultural, que difundem ai a música orquestral para todo o nosso querido Estado de Rondônia, em especial aqui para o município de Porto Velho. Agradecer imensamente a empresa
SICOOB que é a patrocinadora da Orquestra, isso é muito importante o investimento que nós temos que fazer, assim como
diz o Rodney, isso é investimento Rodney, dizer que tudo que
aquilo que for do interesse de vocês será um privilégio, eu
posso falar aqui em nome da Assembleia Legislativa, de todos
os Deputados ajudarem para que isso continue acontecendo
cada vez muito mais forte. Fazer uma saudação especial à
Coordenadora Marina Prestes Carvalho, ao Maestro Marcelo
Yamazaki Carvalho, em nome de vocês eu quero saudar todos
os componentes da Orquestra e dizer que nós estamos aqui à
disposição para somar com vocês da melhor forma possível.
Cumprimentar também meu amigo o Manoel Salustiano, nosso querido Kid e toda a sua família, o Kid eu tenho a oportunidade, eu estou no meu quarto mandato como 1º Secretário
desta Casa, estou no meu terceiro mandato como deputado
estadual, mas tive a oportunidade de trabalhar nesses últimos
anos tendo como professor e grande parceiro ao meu lado,
porque é ele que trabalha ao meu lado em todas as Sessões
que nós temos aqui na Assembleia, o Kid. O Kid ele é patrimônio
histórico aqui da Assembleia Legislativa, a história dele também se mistura com a história da Assembleia Legislativa, são
eles que iniciaram os nossos trabalhos aqui, para mim é motivo de alegria ter a oportunidade de hoje te homenagear, assim
como tive a oportunidade de fazer o mesmo com o Manvailer
que também tem a sua história aqui na Assembleia Legislativa.
E você sabe que você tem a admiração, além de todos os seus
colegas, que hoje são servidores aqui do Parlamento, os 24
Deputados Estaduais são seus amigos particulares e isso é
muito importante. E é por isso que você hoje tem aí essa homenagem prestada aqui na Assembleia Legislativa. Eu lia o
seu currículo como 2º Subtenente do Exército, uma história no
seu Estado natal e que veio trazer os seus conhecimentos para
ajudar na melhoria da qualidade de vida das pessoas que escolheram o Estado de Rondônia para aqui viver e aqui constituir as suas famílias. Parabéns a você! É sempre um prazer
estar ao seu lado e cada vez mais enriquecendo o nosso conhecimento através dos seus conhecimentos. Parabéns pelo
trabalho e continue sempre sendo essa pessoa que todos admiram.
Dr. Edson Jorge Badra, eu estou no meu 4º ano, no meu
4º mandato, um no Executivo no Município de Costa Marques e
três no Legislativo do Estado de Rondônia. E lá em Costa Marques, que era um distrito, uma vila de Guajará-Mirim, a gente
já conhecia a história do senhor naquela região, muito bem
difundida também por todos aqueles que já vivem há muito
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tempo no Estado de Rondônia. E quando eu fiz a solicitação do
seu currículo para que a gente pudesse fazer essa merecida
homenagem, eu confesso que nós já tivemos a oportunidade
de homenagear muitas pessoas aqui, mas com um currículo
desse eu vou dizer que são muito poucos os que têm esse
currículo, não é, Rodnei? Eu olhava aqui: Procurador Jurídico
da Prefeitura Municipal de Guajará-Mirim, além de Defensor
Público, no mesmo ano; Promotor Público substituto em 75, e
Promotor Público efetivo, em 79; ingressou como Promotor de
Justiça no Ministério Público do Distrito Federal, fazendo a opção pelo Ministério Público de Rondônia, quando da criação do
Estado em 1982. Procurador Geral de Justiça, em 1982; Procurador de Justiça, em 1984; Subprocurador de Justiça várias
vezes; Procurador de Justiça perante o Tribunal de Justiça do
Estado de Rondônia; Procurador de Justiça perante o Tribunal
de Contas do Estado de Rondônia, além de Professor de Direito; Professor de Língua Portuguesa em colégios de GuajaráMirim e Belo Horizonte; escritor com vários livros publicados,
entre eles Sonhos Prosaicos e Poéticos, contos e poesias, em
87; Literatura de Rondônia, em 1987, também; Homem Passado a Limpo, romance em 93; Educação Alimentar: mito ou
realidade, em 2011. Para nós, eu, rondoniense, a minha família, meus filhos já rondonianos, é motivo de muito orgulho ter
uma pessoa ilustre, dessa magnitude, que leva o nome do
Estado de Rondônia para todo Brasil, o senhor hoje é conhecido em nível nacional. Então é uma honra, hoje, neste momento, muito especial para o Estado de Rondônia, de uma maneira
geral, para a população aqui do nosso querido Estado e dizer
para o senhor que eu fiquei surpreso, o senhor, com a idade
que o senhor está, o senhor ainda consegue ler sem óculos.
Eu estou com uma inveja danada do Dr. Brada aqui, porque eu
já estou com quatro graus e meio e tenho dificuldade para
fazer a minha leitura, Manvailer. Então, a gente fica muito feliz.
Que Deus possa abençoar o senhor, toda sua família e a
todos os homenageados, todas as suas famílias, para que vocês
continuem dando muita honra e muita satisfação para a gente
ter oportunidade de bater no peito e falar: nós somos de
Rondônia! Parabéns a todos vocês! Muito obrigado.
E antes de encerrar eu quero dizer que tem um coffee
break ao lado ali, no Salão ao lado nosso aqui.
Invocando a proteção de Deus, declaro encerrada esta
Sessão Solene. Um abraço a todos e muito obrigado.
(Encerra-se esta Sessão às 10 horas e 45 minutos)
DEPARTAMENTO LEGISLATIVO
ATO Nº 009/2018-P/ALE
Constitui e nomeia os membros da
Comissão Temporária Especial destinada a debater, acompanhar e fiscalizar o andamento dos processos
de aposentadorias que tramitam nas
Secretarias e Superintendências do
Poder Executivo, bem como, no Instituto de Previdência do Estado de
Rondônia – IPERON.
O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO, no uso de suas atribuições regimentais, em consonância
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com o Requerimento nº 1518, lido e aprovado na Sessão Plenária do dia 20 de março de 2018,
RESOLVE
Art. 1º. Constituir, nos termos dos artigos 30, 31 e 32 do Regimento Interno, a Comissão Temporária Especial, composta de
3 (três) membros e com prazo de funcionamento de 60 (sessenta) dias, destinada a debater, acompanhar e fiscalizar o
andamento dos processos de aposentadorias que tramitam nas
Secretarias e Superintendências do Poder Executivo, bem como,
no Instituto de Previdência do Estado de Rondônia – IPERON.
Art. 2º. Nomear, para compor como titulares da referida Comissão, os seguintes Deputados: Anderson do Singeperon –
PV; Léo Moraes – PTB; e Jesuíno Boabaid – PMN.
Art. 3º. Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete da Presidência, 21 de março de 2018.
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RESOLVE
Conceder 05 (cinco) diárias no período de 25 a 29/03/2018,
ao servidor relacionado, que se deslocará a cidade de Manaus
- AM, para participar de reunião referente ao processo
COMAER (NUP)Nº 67615.900190/2017-66, que trata sobre o
tráfego aéreo onde se localiza a nova sede da ALE/RO, e na
Cidade de Brasília - DF para verificar a situação do processo
junto a Superintendência de Gestão da Operação, conforme
Processo nº. 0004290/2018-95.
Matricula:
Nome:
Cargo:
Lotação:

200163309
Arildo Lopes da Silva
Secretário Geral
Gab. Secretaria Geral

Porto Velho - RO, 23 de Março de 2018.
MAURÃO DE CARVALHO
Presidente

ARILDO LOPES DA SILVA
Secretário Geral

Deputado MAURÃO DE CARVALHO
Presidente

ATO Nº0645/2018-SRH/P/ALE

SUP. DE RECURSOS HUMANOS

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos
termos do Artigo 11 da LC nº 967, de 10 de janeiro de 2018,
resolve:

ATO Nº 164/2018-SRH/D/P/ALE
O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos termos do Artigo 10 da LC nº 730 de 30 de setembro de 2013 e,
o que disciplina a Resolução n° 327, de 9 de março de 2016.
RESOLVE

NOMEAR
ADEMIR DE SOUZA, para exercer o Cargo de Provimento em
Comissão de Assistente Especial de Gabinete, código DGS-9,
no Gabinete do Deputado Só na Bença, a contar de 1º de março de 2018.
Porto Velho, 09 de março de 2018.

Conceder 05 (cinco) diárias no período de 25 a 29/03/2018, ao
servidor relacionado, que irá acompanhar o Secretário Geral
desta Casa de Leis, na cidade de Manaus - AM, para tratar de
assunto referente ao processo COMAER (NUP)Nº
67615.900190/2017-66, que trata sobre o tráfego aéreo onde
se localiza a nova sede da ALE/RO, e na Cidade de Brasília - DF
para verificar a situação do processo junto a Superintendência
de Gestão da Operação, conforme Processo nº. 0004290/201895.
Matricula:
Nome:
Cargo:
Lotação:
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200160523
Rodrigo Assis Silva
Sec. Especial de Eng. e Arquitetura
Sec.Esp.Eng.Arquit.

Porto Velho - RO, 23 de Março de 2018.
MAURÃO DE CARVALHO
Presidente

ARILDO LOPES DA SILVA
Secretário Geral

ATO Nº 165/2018-SRH/D/P/ALE
O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos termos do Artigo 10 da LC nº 730 de 30 de setembro de 2013 e,
o que disciplina a Resolução n° 327, de 9 de março de 2016.

MAURÃO DE CARVALHO
Presidente

ARILDO LOPES DA SILVA
Secretário Geral

ATO Nº0654/2018-SRH/P/ALE
O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos
termos do Artigo 11 da LC nº 967, de 10 de janeiro de 2018,
resolve:
NOMEAR
ALEXANDRE FERNANDES KAXINAWA, para exercer o Cargo de Provimento em Comissão de Assistente Técnico, código
AST-19, no Gabinete da 1ª Vice Presidência - Deputado Edson
Martins, a contar de 1º de março de 2018.
Porto Velho, 12 de março de 2018.
MAURÃO DE CARVALHO
Presidente

ARILDO LOPES DA SILVA
Secretário Geral

ATO Nº0597/2018-SRH/P/ALE
O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos
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termos do Artigo 11 da LC nº 967, de 10 de janeiro de 2018,
resolve:

termos do Artigo 11 da LC nº 967, de 10 de janeiro de 2018,
resolve:

ALTERAR

NOMEAR

O Cargo em Comissão da servidora ALINE SANTANA AUS,
matrícula 200163291, para Assistente Técnico, e relotar no
Gabinete da Comissão Permanente de Finanças, Economia,
Tributação e Orçamento, contar de 1º de março de 2018.

ANDRESSA SOUZA BRITO, para exercer o Cargo de Provimento em Comissão de Assistente Técnico, código AST-11, no
Gabinete do Deputado Cleiton Roque, a contar de 1º de março
de 2018.

Porto Velho, 02 de março de 2018.

Porto Velho, 05 de março de 2018.

MAURÃO DE CARVALHO
Presidente

ARILDO LOPES DA SILVA
Secretário Geral

MAURÃO DE CARVALHO
Presidente

ARILDO LOPES DA SILVA
Secretário Geral

ATO Nº0737/2018-SRH/P/ALE

ATO Nº0749/2018-SRH/P/ALE

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos
termos do Artigo 11 da LC nº 967, de 10 de janeiro de 2018,
resolve:

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos
termos do Artigo 11 da LC nº 967, de 10 de janeiro de 2018,
resolve:

ALTERAR

NOMEAR

A referência do Cargo em Comissão da servidora ANA LUCIA
DE PAULA, matrícula 200162273, Assessor Técnico, para o
código AT-20, da Divisão de Modernização Gerencial, do Departamento de Modernização da Gestão, contar de 1º de março de 2018.

APARECIDA MARTINS DOS SANTOS, para exercer o Cargo
de Provimento em Comissão de Assistente Técnico, código AST26, na Divisão das Comissões, do Departamento Legislativo, a
contar de 1º de março de 2018.

Porto Velho, 15 de março de 2018.
MAURÃO DE CARVALHO
Presidente

ARILDO LOPES DA SILVA
Secretário Geral

Porto Velho, 15 de março de 2018.
MAURÃO DE CARVALHO
Presidente

ARILDO LOPES DA SILVA
Secretário Geral

ATO Nº0583/2018-SRH/P/ALE

ATO Nº0582/2018-SRH/P/ALE

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos
termos do Artigo 11 da LC nº 967, de 10 de janeiro de 2018,
resolve:

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos
termos do Artigo 11 da LC nº 967, de 10 de janeiro de 2018,
resolve:

ALTERAR

ALTERAR

A referência do Cargo em Comissão do servidor ANDERSON
CARREIRO LEMES, matrícula 200162807, Assistente Técnico,
para o código AST-23, e relotar no Gabinete do Deputado Laerte
Gomes, contar de 1º de março de 2018.

O Cargo em Comissão da servidora CLAUDIA SOUZA SANTOS ALVES, matrícula 200163180, para Secretário Executivo,
código DGS-3, do Gabinete do Deputado Laerte Gomes, contar
de 1º de março de 2018.

Porto Velho, 02 de março de 2018.

Porto Velho, 02 de março de 2018.

MAURÃO DE CARVALHO
Presidente

ARILDO LOPES DA SILVA
Secretário Geral

MAURÃO DE CARVALHO
Presidente

ARILDO LOPES DA SILVA
Secretário Geral

ATO Nº0605/2018-SRH/P/ALE

ATO Nº0590/2018-SRH/P/ALE

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos
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termos do Artigo 11 da LC nº 967, de 10 de janeiro de 2018,
resolve:

mos do Artigo 11 da LC nº 967, de 10 de janeiro de 2018,
resolve:

ALTERAR

ALTERAR

O Cargo em Comissão do servidor CLESIO ANTUNES, matrícula 200160587, para Assistente Especial de Gabinete, código DGS9, do Gabinete do Deputado Airton Gurgacz, contar de 1º de
março de 2018.

Cargo em Comissão do servidor EDILSON OLIVEIRA NEVES,
matrícula 200164085, para Assistente Técnico, código AST30, e relotar no Gabinete da Presidência, contar de 1º de março de 2018.

Porto Velho, 02 de março de 2018.

Porto Velho, 15 de março de 2018.

MAURÃO DE CARVALHO
Presidente

ARILDO LOPES DA SILVA
Secretário Geral

MAURÃO DE CARVALHO
Presidente

ARILDO LOPES DA SILVA
Secretário Geral

ATO Nº0603/2018-SRH/P/ALE

ATO Nº0719/2018-SRH/P/ALE

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos termos do Artigo 11 da LC nº 967, de 10 de janeiro de 2018,
resolve:

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos
termos do Artigo 11 da LC nº 967, de 10 de janeiro de 2018,
resolve:

NOMEAR

NOMEAR

DIMAS QUEIROZ DE OLIVEIRA NETO, para exercer o Cargo
de Provimento em Comissão de Assistente Técnico, código AST11, no Gabinete da Comissão Permanente de Educação e Cultura, a contar de 1º de março de 2018.

ENI PEREIRA LEITE, para exercer o Cargo de Provimento em
Comissão de Assessor Técnico, código AT-28, no Gabinete da
Presidência, a contar de 1º de março de 2018.

Porto Velho, 05 de março de 2018.
MAURÃO DE CARVALHO
Presidente

ARILDO LOPES DA SILVA
Secretário Geral

ATO Nº0736/2018-SRH/P/ALE
O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos termos do Artigo 11 da LC nº 967, de 10 de janeiro de 2018,
resolve:

Porto Velho, 15 de março de 2018.
MAURÃO DE CARVALHO
Presidente

ARILDO LOPES DA SILVA
Secretário Geral

ATO Nº0681/2018-SRH/P/ALE
O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos
termos do Artigo 11 da LC nº 967, de 10 de janeiro de 2018,
resolve:
ALTERAR

ALTERAR
A referência do Cargo em Comissão do servidor EDGAMOR DE
BRITO SILVA, matrícula 200164233, Assistente Técnico, para
o código AST-26, do Gabinete da Presidência, contar de 1º de
março de 2018.

O Cargo em Comissão do servidor ENIO QUEIROZ DE
MEDEIROS, matricula 200161826, para Assessor Especial de
Gabinete, código DGS-3, do Gabinete do Deputado Lazinho da
Fetagro, contar de 1º de março de 2018.

Porto Velho, 15 de março de 2018.

Porto Velho, 01 de março de 2018.

MAURÃO DE CARVALHO
Presidente

ARILDO LOPES DA SILVA
Secretário Geral

MAURÃO DE CARVALHO
Presidente

ARILDO LOPES DA SILVA
Secretário Geral

ATO Nº0721/2018-SRH/P/ALE

ATO Nº0584/2018-SRH/P/ALE

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos ter-

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos
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termos do Artigo 11 da LC nº 967, de 10 de janeiro de 2018,
resolve:

termos do Artigo 11 da LC nº 967, de 10 de janeiro de 2018,
resolve:

ALTERAR

NOMEAR

O Cargo em Comissão da servidora ERICA MILVA DIAS, matrícula 200163262, para Assessor Técnico, código AT-27, e
relotar no Gabinete da Liderança do Governo- Deputado Laerte
Gomes, contar de 1º de março de 2018.

FRANCISCO DIOGO DA LUZ ARAUJO, para exercer o Cargo
de Provimento em Comissão de Assessor Técnico, código AT21, na Divisão de Apoio Administrativo, da Escola do Legislativo,
a contar de 1º de março de 2018.

Porto Velho, 02 de março de 2018.

Porto Velho, 15 de março de 2018.

MAURÃO DE CARVALHO
Presidente

ARILDO LOPES DA SILVA
Secretário Geral

MAURÃO DE CARVALHO
Presidente

ATO Nº0717/2018-SRH/P/ALE
O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos
termos do Artigo 11 da LC nº 967, de 10 de janeiro de 2018,
resolve:
NOMEAR

ARILDO LOPES DA SILVA
Secretário Geral

ATO Nº694/2018-SRH/P/ALE
O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos
termos do Artigo 11 da LC nº 967, de 10 de janeiro de 2018,
resolve:
ALTERAR

FELIPE WESLEY DA SILVA QUEIROZ, para exercer o Cargo
de Provimento em Comissão de Assistente Técnico, código AST26, na Divisão de Serviços Gerais, do Departamento de
Almoxarifado e Patrimônio, a contar de 1º de março de 2018.

A lotação do servidor FRANCISCO PEREIRA DA PAIXAO,
matricula 200161263, Assistente Técnico, para o Gabinete da
Presidência, contar de 1º de março de 2018.

Porto Velho, 15 de março de 2018.

Porto Velho, 14 de março de 2018.

MAURÃO DE CARVALHO
Presidente

ARILDO LOPES DA SILVA
Secretário Geral

MAURÃO DE CARVALHO
Presidente

ARILDO LOPES DA SILVA
Secretário Geral

ATO Nº0723/2018-SRH/P/ALE

ATO Nº0725/2018-SRH/P/ALE

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos
termos do Artigo 11 da LC nº 967, de 10 de janeiro de 2018,
resolve:

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos
termos do Artigo 11 da LC nº 967, de 10 de janeiro de 2018,
resolve:

ALTERAR

NOMEAR

A referência do Cargo em Comissão da servidora FLAVIA
RENATA METCHKO, matrícula 200164192, Assessor Técnico,
para o código AT-30, da Divisão de Manutenção Predial, do
Departamento de Engenharia, contar de 1º de março de 2018.

GUSTAVO VILAS BOAS DA SILVA, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Assessor Técnico, código AT-25,
no Gabinete da Presidência, a contar de 1º de março de 2018.

Porto Velho, 15 de março de 2018.
MAURÃO DE CARVALHO
Presidente

ARILDO LOPES DA SILVA
Secretário Geral

Porto Velho, 15 de março de 2018.
MAURÃO DE CARVALHO
Presidente

ARILDO LOPES DA SILVA
Secretário Geral

ATO Nº0726/2018-SRH/P/ALE

ATO Nº0702/2018-SRH/P/ALE

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos
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termos do Artigo 11 da LC nº 967, de 10 de janeiro de 2018,
resolve:

mos do Artigo 11 da LC nº 967, de 10 de janeiro de 2018,
resolve:

ALTERAR

ALTERAR

A lotação dos servidores relacionados, para o Gabinete do Deputado Dr. Neidson, contar de 1º de março de 2018.

A lotação da servidora JOELMA FREITAS DE LIMA, matrícula
200163690, para o Gabinete do Deputado Lebrão, contar de
1º de março de 2018.

Nome
IGOR MATHEUS DA SILVA
JULIANA FERREIRA MATHEUS GODINHO

Matricula
200163553
200163552

Porto Velho, 15 de março de 2018.
MAURÃO DE CARVALHO
Presidente

Porto Velho, 15 de março de 2018.
MAURÃO DE CARVALHO
Presidente

ARILDO LOPES DA SILVA
Secretário Geral

ATO Nº0593/2018-SRH/P/ALE
O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos termos do Artigo 11 da LC nº 967, de 10 de janeiro de 2018,
resolve:
NOMEAR
ISABEL MENDES DE ANDRADE, para exercer o Cargo de Provimento em Comissão de Assistente Parlamentar, código ASP22, no Gabinete do Deputado Anderson Pereira do Singeperon,
a contar de 1º de março de 2018.
Porto Velho, 02 de março de 2018.
MAURÃO DE CARVALHO
Presidente

ARILDO LOPES DA SILVA
Secretário Geral

ATO Nº0689/2018-SRH/P/ALE
O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos termos do Artigo 11 da LC nº 967, de 10 de janeiro de 2018,
resolve:
NOMEAR

ARILDO LOPES DA SILVA
Secretário Geral

ATO Nº0684/2018-SRH/P/ALE
O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos
termos do Artigo 11 da LC nº 967, de 10 de janeiro de 2018,
resolve:
NOMEAR
JOSE CARLOS SANTOS, para exercer o Cargo de Provimento
em Comissão de Assistente Parlamentar, código ASP-11, no
Gabinete do Deputado Lazinho da Fetagro, a contar de 1º de
março de 2018.
Porto Velho, 13 de março de 2018.
MAURÃO DE CARVALHO
Presidente

ARILDO LOPES DA SILVA
Secretário Geral

ATO Nº0720/2018-SRH/P/ALE
O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos
termos do Artigo 11 da LC nº 967, de 10 de janeiro de 2018,
resolve:
ALTERAR
A lotação do servidor JOSE ROBERTO DA SILVA, matrícula
200164264, Assistente Técnico, para o Gabinete da 2ª Vice
Presidência- Deputado Ezequiel Junior, contar de 1º de março
de 2018.
Porto Velho, 15 de março de 2018.

JOAO GLEISSON FELIX DA SILVA, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Assistente Parlamentar, código
ASP-11, no Gabinete do Deputado Ribamar Araujo, a contar de
1º de março de 2018.
Porto Velho, 14 de março de 2018.
MAURÃO DE CARVALHO
Presidente

ARILDO LOPES DA SILVA
Secretário Geral

ATO Nº0718/2018-SRH/P/ALE
O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos ter-

MAURÃO DE CARVALHO
Presidente

ARILDO LOPES DA SILVA
Secretário Geral

ATO Nº0739/2018-SRH/P/ALE
O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos
termos do Artigo 11 da LC nº 967, de 10 de janeiro de 2018,
resolve:
ALTERAR
A referência do Cargo em Comissão da servidora LEILA DOS
SANTOS SILVA, matrícula 200163882, Assessor Parlamen-
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tar, para o código AP-26, do Gabinete da Presidência, contar
de 1º de março de 2018.

FREITAS, do Contrato nº 10/2016, do Processo Administrativo
nº 14393/2015-55, a contar de 21 de março de 2018.

Porto Velho, 15 de março de 2018.

Porto Velho, 22 de março de 2018.

MAURÃO DE CARVALHO
Presidente

ARILDO LOPES DA SILVA
Secretário Geral

MAURÃO DE CARVALHO
Presidente

ARILDO LOPES DA SILVA
Secretário Geral

ATO Nº0604/2018-SRH/P/ALE

ATO Nº0740/2018-SRH/P/ALE

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos
termos do Artigo 11 da LC nº 967, de 10 de janeiro de 2018,
resolve:

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos
termos do Artigo 11 da LC nº 967, de 10 de janeiro de 2018,
resolve:

NOMEAR

ALTERAR

LIDIA CRISTINA DA SILVA, para exercer o Cargo de Provimento em Comissão de Assistente Técnico, código AST-11, no
Gabinete da Comissão Permanente de Indústria, Comercio,
Ciência e Tecnologia, a contar de 1º de março de 2018.

A referência do Cargo em Comissão do servidor MARCOS
SOARES DOS SANTOS, matrícula 200164104, Assistente Técnico, para o código AST-23, da Divisão de Autuação Processual Interna, contar de 1º de março de 2018.

Porto Velho, 05 de março de 2018.
MAURÃO DE CARVALHO
Presidente

ARILDO LOPES DA SILVA
Secretário Geral

Porto Velho, 15 de março de 2018.
MAURÃO DE CARVALHO
Presidente

ATO Nº0748/2018-SRH/P/ALE
O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos
termos do Artigo 11 da LC nº 967, de 10 de janeiro de 2018,
resolve:
NOMEAR

ARILDO LOPES DA SILVA
Secretário Geral

ATO Nº0730/2018-SRH/P/ALE
O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos
termos do Artigo 11 da LC nº 967, de 10 de janeiro de 2018,
resolve:
NOMEAR

MARCINEI VIANA DA SILVA, para exercer o Cargo de Provimento em Comissão de Chefe de Divisão de Infraestrutura
de Redes e Segurança, código DGS-3, da Superintendência de
Tecnologia da Informação, a contar de 1º de março de 2018.
Porto Velho, 15 de março de 2018.
MAURÃO DE CARVALHO
Presidente

ARILDO LOPES DA SILVA
Secretário Geral

ATO Nº0772/2018-SRH/P/ALE
O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos
termos do Artigo 11 da LC nº 967, de 10 de janeiro de 2018,
resolve:
DESIGNAR
O servidor MARCINEI VIANA DA SILVA, matrícula nº
200164487, Chefe de Divisão de Infraestrutura de Redes e
Segurança, em substituição ao Gestor EUNISON COSTA

MARIA ELINILSE AGUIAR LIMA, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Assistente Técnico, código AST27, no Departamento de Comunicação Social, a contar de 1º
de março de 2018.
Porto Velho, 15 de março de 2018.
MAURÃO DE CARVALHO
Presidente

ARILDO LOPES DA SILVA
Secretário Geral

ATO Nº0695/2018-SRH/P/ALE
O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos
termos do Artigo 11 da LC nº 967, de 10 de janeiro de 2018,
resolve:
ALTERAR
O Cargo em Comissão do servidor MARIO DE FREITAS GUEDES
JUNIOR, matricula 200163438, para Assessor Especial de Ga-
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binete, código DGS-3, e relotar no Gabinete do Deputado Saulo
Moreira, contar de 1º de março de 2018.

go DGS-9, no Gabinete do Deputado Lazinho da Fetagro, a
contar de 1º de março de 2018.

Porto Velho, 14 de março de 2018.

Porto Velho, 13 de março de 2018.

MAURÃO DE CARVALHO
Presidente

ARILDO LOPES DA SILVA
Secretário Geral

MAURÃO DE CARVALHO
Presidente

ARILDO LOPES DA SILVA
Secretário Geral

ATO Nº0690/2018-SRH/P/ALE

ATO Nº0655/2018-SRH/P/ALE

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos termos do Artigo 11 da LC nº 967, de 10 de janeiro de 2018,
resolve:

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos
termos do Artigo 11 da LC nº 967, de 10 de janeiro de 2018,
resolve:

ALTERAR

NOMEAR

A referência do Cargo em Comissão da servidora MARY
VANESKA VIEIRA MACENA, matrícula 200164370, Assistente Parlamentar, para o código ASP-13, do Gabinete do Deputado Edson Martins, contar de 1º de março de 2018.

PABLO DAMON CARVALHO DA SILVA, para exercer o Cargo de Provimento em Comissão de Assistente Técnico, código
AST-11, no Gabinete da 1ª Vice Presidência - Deputado Edson
Martins, a contar de 1º de março de 2018.

Porto Velho, 14 de março de 2018.

Porto Velho, 12 de março de 2018.

MAURÃO DE CARVALHO
Presidente

ARILDO LOPES DA SILVA
Secretário Geral

MAURÃO DE CARVALHO
Presidente

ATO Nº0750/2018-SRH/P/ALE

ATO Nº0594/2018-SRH/P/ALE
O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos termos do Artigo 11 da LC nº 967, de 10 de janeiro de 2018,
resolve:

ARILDO LOPES DA SILVA
Secretário Geral

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos
termos do Artigo 11 da LC nº 967, de 10 de janeiro de 2018,
resolve:
NOMEAR

NOMEAR
MEIREANE LIMA JARDIM FARIAS, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Assistente Parlamentar, código
ASP-11, no Gabinete do Deputado Ezequiel Junior, a contar de
1º de março de 2018.

PEDRO GEOVAR RIBEIRO JUNIOR, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Chefe de Divisão de Investigação, Informação e Controle Operacional, código DGS-3, no
Departamento de Polícia Legislativa, a contar de 1º de março
de 2018.

Porto Velho, 02 de março de 2018.

Porto Velho, 15 de março de 2018.

MAURÃO DE CARVALHO
Presidente

ARILDO LOPES DA SILVA
Secretário Geral

MAURÃO DE CARVALHO
Presidente

ARILDO LOPES DA SILVA
Secretário Geral

ATO Nº0682/2018-SRH/P/ALE

ATO Nº0586/2018-SRH/P/ALE

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos termos do Artigo 11 da LC nº 967, de 10 de janeiro de 2018,
resolve:

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos
termos do Artigo 11 da LC nº 967, de 10 de janeiro de 2018,
resolve:

NOMEAR

ALTERAR

NIVANIA BARBOSA GOMES, para exercer o Cargo de Provimento em Comissão de Assistente Especial de Gabinete, códi-

A referência do Cargo em Comissão da servidora POLLIANA
DA SILVA GOMES, matrícula 200160679, Assistente Técni-
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co, para o código AST-26, e relotar no Gabinete da Presidência, contar de 1º de março de 2018.

Assistente Técnico, para o código AST-23, do Gabinete da Presidência, contar de 1º de março de 2018.

Porto Velho, 02 de março de 2018.

Porto Velho, 15 de março de 2018.

MAURÃO DE CARVALHO
Presidente

ARILDO LOPES DA SILVA
Secretário Geral

MAURÃO DE CARVALHO
Presidente

ERRATA

ATO Nº0588/2018-SRH/P/ALE
O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos
termos do Artigo 11 da LC nº 967, de 10 de janeiro de 2018,
resolve:
NOMEAR
RENAN CRISTIAN DA COSTA BARBOSA, para exercer o
Cargo de Provimento em Comissão de Assistente Parlamentar,
código ASP-11, no Gabinete do Deputado Jean Oliveira, a contar de 1º de março de 2018.

No Diário Oficial da Assembléia Legislativa nº 211, publicado
no dia 14 de dezembro de 2017, promovendo a seguinte alteração no ATO Nº2403/2017-SRH/P/ALE, da exoneração do servidor VALDINEI PEREIRA GOMES.
ONDE SE LÊ:
ATO Nº 2403
LEIA-SE:
ATO Nº 2405
Porto Velho-RO, 20 de março de 2018.
CLEUCINEIDE DE OLIVEIRA SANTANA
Superintendente - SRH/ALE/RO

Porto Velho, 02 de março de 2018.
MAURÃO DE CARVALHO
Presidente

ARILDO LOPES DA SILVA
Secretário Geral

ATO Nº0722/2018-SRH/P/ALE
O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos
termos do Artigo 11 da LC nº 967, de 10 de janeiro de 2018,
resolve:
ALTERAR
A referência do Cargo em Comissão do servidor RODRIGO
DOS SANTOS, matrícula 200164033, Assistente Parlamentar,
para o código ASP-14, do Gabinete do Deputado Ezequiel Junior,
contar de 1º de março de 2018.

ATO Nº0699/2018-SRH/P/ALE
O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos
termos do Artigo 11 da LC nº 967, de 10 de janeiro de 2018,
resolve:
ALTERAR
A referência do Cargo em Comissão do servidor VALTEIR GERALDO GOMES DE QUEIROZ, matrícula 200163806, Assistente Técnico, para o código AST-26, do Gabinete da 3ª Secretaria-Deputado Dr. Neidson, contar de 1º de março de 2018.
Porto Velho, 14 de março de 2018.
MAURÃO DE CARVALHO
Presidente

ARILDO LOPES DA SILVA
Secretário Geral

ATO Nº0735/2018-SRH/P/ALE
O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos
termos do Artigo 11 da LC nº 967, de 10 de janeiro de 2018,
resolve:
ALTERAR

ARILDO LOPES DA SILVA
Secretário Geral

ERRATA

Porto Velho, 15 de março de 2018.
MAURÃO DE CARVALHO
Presidente

ARILDO LOPES DA SILVA
Secretário Geral

No Diário Oficial da Assembléia Legislativa nº 211, publicado
no dia 14 de dezembro de 2017, promovendo a seguinte alteração no ATO Nº2415/2017-SRH/P/ALE, da exoneração do servidor SAIMON ABADIAS DO NASCIMENTO.
ONDE SE LÊ:
ATO Nº 2415
LEIA-SE:
ATO Nº 2416
Porto Velho-RO, 20 de março de 2018.

A referência do Cargo em Comissão da servidora TANIA
APARECIDA TAVEIRA DE SIQUEIRA, matrícula 200162046,

CLEUCINEIDE DE OLIVEIRA SANTANA
Superintendente - SRH/ALE/RO

Diário assinado digitalmente conforme Resolução nº 211 de 9/05/2012. O respectivo arquivo digital
com certificação encontra-se no sítio da Assembleia Legislativa de Rondônia http://www.al.ro.leg.br

