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ANO VII

O SR. LENILSON GUEDES (Mestre e Cerimônias) – Convidamos a todos para cantarmos o Hino Céus de Rondônia,
composição de Joaquim de Araújo Lima e música do Dr. José
de Melo e Silva.
(Execução do Hino Céus de Rondônia)

TAQUIGRAFIA
ATA DA 41ª SESSÃO SOLENE ENTREGA DE VOTO DE
LOUVOR E MEDALHA DO MÉRITO LEGISLATIVO.
Em 15 de dezembro de 2017
Presidência do Sr.
LÉO MORAES - Deputado
(Às 09 horas e 36 minutos é aberta a Sessão)
O SR. LENILSON GUEDES (Mestre de Cerimônias) – Bom
dia Senhores e Senhoras. A Assembleia Legislativa do Estado
de Rondônia, após aprovação em Plenário de Requerimento do
Excelentíssimo Senhor Deputado Léo Moraes, realiza nesta data
Sessão Solene em Homenagem com entrega de Voto de Louvor a Policiais Civis do Estado de Rondônia e Medalha do Mérito
Legislativo ao senhor Elson Ferreira de Souza, atleta Elsinho.
Convidamos para compor a Mesa, Excelentíssimo Senhor Deputado Léo Moraes; Dr. Raimundo Mendes de Souza,
Delegado, Diretor do Departamento da Polícia Especializada,
representando a Polícia Civil; senhor Rodrigo Marinho, Presidente do Sindicato dos Servidores da Polícia Civil – SINSEPOL;
Elson Ferreira de Souza, atleta Elsinho, homenageado.
O SR. LÉO MORAES (Presidente) – Desejamos um bom dia.
Agradecemos a presença de todos. Invocando a proteção de
Deus iniciamos esta Sessão Solene, que tem a finalidade de
homenagear o nosso atleta Elsinho e a todos os Policiais pelo
belíssimo trabalho que é desenvolvido no Estado de Rondônia.
Fiquem todos muito a vontade.

Com este mesmo entusiasmo, em seguida vamos cantar o Hino da Polícia Civil do Estado de Rondônia.
(Execução do Hino da Polícia Civil)
O SR. LENILSON GUEDES (Mestre de Cerimônias) – Muito
VDFDSDDSDDSDSDSDSDS
obrigado belíssimo Coral.
Antes das palavras iniciais de Sua
Excelência Senhor Deputado Léo Moraes, proponente desta
Sessão Solene, agradecemos de uma forma geral as senhoras e os senhores familiares dos homenageados, os homenageados, senhora Josenete Guarin de Souza, mãe do homenageado Elsinho, senhora Angélica Mendes, esposa do jogador
Elsinho, Eudes Junior, irmão, Elvis Ferreira irmão do homenageado, também o senhor Lourival Domingos Lopes, ex-Presidente dos Sindicatos dos Árbitros, o Becão, está aqui presente e também Júnior Lopes, jogador de futebol que este mês
foi homenageado aqui pela Assembleia também por suas atuações representando e bem o Estado de Rondônia. Com a
palavra Excelentíssimo Senhor Deputado Estadual Léo Moraes,
proponente desta Sessão Solene de homenagem.
O SR. LÉO MORAES (Presidente) – Meus amigos bom dia!
É um prazer, uma honra muito grande, recebe-los aqui na
Casa do Povo, na Assembleia Legislativa. Depois, nós vamos
conseguir discorrer a respeito da necessidade, da grandeza
que é a Instituição Polícia Civil e do trabalho que é desenvolvido com muita galhardia, com muita gana e determinação
por parte dos nossos agentes de polícia civil, que a gente fica
de alguma maneira muito honrados de tê-los aqui e também
de ter proximidade até muitas vezes amizade com uma boa
parte. Nós vamos aqui dentro do nosso procedimento de Sessão, haja vista que é a nossa última Sessão do ano de forma
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regimental, não se pode mais promover nenhuma Audiência e
Sessão por conta do recesso. Nós estamos homenageando o
Jogador Elsinho, o Elsinho é minhoca da terra, é filho de Porto
Velho, e brilha nos campos de todo mundo, é jogador do
Kawasaki Frontale, do Campeonato Japonês, foi agora campeão Japonês e eleito o melhor lateral direito, o melhor brasileiro jogando na Liga. É uma demonstração de superação de
que é possível sim, sonhar com os olhos abertos e se tornar
realidade, lógico que isso passa obrigatoriamente pela perseverança, resiliência de sua família que abraçou sempre
oportunizou que o mesmo tivesse condições para desenvolver
a sua habilidade, a sua vocação, e a sua vocação é representar
Rondônia, através do nosso esporte bretão, o esporte pai, mãe
de todos os outros do Brasil, que é o nosso futebol. Então, a
gente vai conceder a Medalha do Mérito Legislativo ao Jogador
Elsinho, a sua família toda está presente, o Eudes, diga-se de
passagem, fruto desse trabalho dele dentro dos campos, também é refletido na sociedade portovelhense, a sua família tem
um trabalho social muito grande, muito bonito, estão construindo por conta, com recursos próprios, o posto de saúde do
bairro Igarapé, lá próximo de onde ele se formou jogando bola,
naquele chão batido, lá do Jardim Ipanema. E é uma honra
muito grande num momento de carência, de sede de termos
sempre referências, ídolos, nós conseguirmos aqui entregar
uma Medalha do Mérito ao filho de Porto Velho, assim como foi
entregue ao Júnior Lopes, que é outro filho de Porto Velho.
Alias, falando em filho, filho biológico do Lourival Becão, que é
referência do esporte estadual, que dedicou toda sua vida ao
esporte de Rondônia, sua família toda envolvida em esporte, a
sua filha é arbitro de futebol, participa do Campeonato Brasileiro, leva também a nossa Bandeira de Rondônia, aos quatro
cantos do Brasil. Nós não poderíamos deixar de homenagear o
Elsinho, e que ele possa realmente motivar, cativar aí a vários
Elsinhos para que possa surgir no nosso Estado. A gente precisa ver o que aconteceu, por exemplo, com o Jogador Everton,
Goleiro que agora nos Jogos Olímpicos, goleiro do Atlético
Paranaense, nos Jogos Olímpicos nós nunca havíamos conquistado a medalha de Ouro, ganhamos, e primeira coisa que ele
fez foi retirar a sua bandeira, bandeira do nosso Estado vizinho
Acre e a fez tremular para que todo mundo pudesse observar.
E o Elsinho fez isso e ele falava comigo há poucos dias que esta
bandeira, junto com sua esposa, cadê a sua esposa? Que ele
por dois anos consecutivos quase ganhou o campeonato japonês e a bandeira estava lá guardada para ele desfraldar, levantar, tremular, e a bandeira estava quase puindo, puindo, mas
na trave não vai... Esse ano ninguém segurou, o primeiro a
coisa o arbitro apitou, o juiz apitou o fim do jogo o Elsinho
levantou a bandeira de Rondônia e vocês devem ter visto isso
em WhatsApp, Facebook, em todos os lugares a bandeira de
Rondônia estava lá no Japão. E nós bem representados por um
atleta formado aqui, jogador do Genus, depois foi para o América Mineiro, CRB, Jogou no Vasco deve ter algum vascaíno aí,
jogou no Vasco, os vascaínos estão felizes e desgostosos por
conta do Flamengo na quarta-feira, vão ter que jogar pela Libertadores, jogou no Vasco e depois foi ao Japão e hoje é
referência, é referência do futebol japonês. A gente fica muito
feliz, é o mínimo que nós podemos fazer para demonstrar realmente o carinho no momento em que nós estamos avançando em políticas públicas do esporte, ainda que com poucos
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recursos destinados pela peça orçamentária do Estado. A 20
anos de debate bolsa atleta, para que os nossos atletas possam incrementar o seu desenvolvimento enquanto atletas de
alta performance. Conseguimos agora, trinta bolsas atletas,
seiscentos e dez reais para suplementação, para alimentação
e para os treinos. Agora tivemos um acordo com o Governo
que a ano que vem nós conseguiremos alcançar quase cem
atletas de modalidades olímpicas, queremos também incluir
modalidades de artes marciais. E a gente falou que o Elsinho
é sim o padrinho, ele é o porta-voz do bolsa atleta porque
sem nada disso ele conseguiu ir muito longe, e ainda vai trazer muitas alegrias para o esporte. Portanto a gente queria
quebrar o protocolo, e já chamar o pai do jogador, do Elsinho
para deixar aqui uma mensagem para nós dessa maneira
entregarmos o título, a Medalha do Mérito Legislativo ao nosso craque e é bom porque será assistido por todos os policiais
civis de todo o nosso Estado de Rondônia.
O SR. LENILSON GUEDES (Mestre de Cerimônias) – Antes,
por gentileza Excelência registrar a presença do Capitão Artur
Luiz representando o Corpo de Bombeiros Militar e o Ronan
Costa, representando o programa Rota Policial; e pedir permissão para Vossa Excelência também para nós ficarmos bem
marcados, o Elsinho de um lado e o Junior de outro se Vossa
Excelência permitir, ele vai compor a Mesa.
O SR. EUDES FERREIRA DE SOUZA – Bom dia a todos, cumprimentar ao deputado Léo Moraes, autor desta homenagem,
apesar de não estar aqui gostaria de cumprimentar o Presidente desta Casa, deputado Maurão de Carvalho. Senhoras e
senhores bom dia. Deputado, segurando aquela bandeira Deputado, está um jovem de 28 anos que começou a sua carreira no futebol, num campo de terra batida, na periferia de
Porto Velho, no bairro Jardim Ipanema, hoje bairro Igarapé.
Acho que tudo começou no Genus, o Genus de Rondônia. Foi
vice-campeão em 2009, em 2010 foi campeão pelo VEC e de
lá foi campeão da terceira divisão do campeonato Paranaense,
foi para o Clube do Remo; Nacional de Nova Serrana; foi campeão pelo CRB de Alagoas, campeão alagoano e depois foi
transferido da série B para a série A para o Figueirense do
campeonato brasileiro. De lá Deputado, disputou o mais
charmoso de todos os campeonatos, o campeonato carioca
pelo Clube de Regatas Vasco da Gama, depois foi para o América Mineiro e finalmente chegou em terras japonesas. O Elsinho
saiu daqui, no dia 12 de janeiro de 2015, saiu daqui com uma
temperatura de 36, 37, 38 graus quando desembargou em
Tóquio estava 2 graus abaixo de zero. E a situação do Elsinho
se complicou porque o fuso horário, o clima, mas mesmo assim com muita superação porque ele sempre foi um jovem
que levou muito a sério aquilo que ele faz, sempre treinou
fundo, sempre se dedicou muito nas suas atividades e com
ajuda claro da família, dos irmãos, do Elvis que está ali; do
Eudinho meu filho mais velho; da minha esposa, da Jose e
principalmente da esposa dele, da Angélica, essa jovem que
não mediu esforço de acompanhá-lo em todos os lugares em
que ele foi. Então realmente a situação do Elsinho era muito
complicada. Mas com a ajuda da mãe dele, com a ajuda do
Face Time, ajudando a ele a fazer comida daqui de Porto Velho, ele fazendo comida lá no Japão sozinho, depois é que ele
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foi se acostumando e 25, 27 dias depois o clube o chamou no
escritório e foram assinar o primeiro contrato como experiência, foi emprestado. Mas ele foi tão bem Deputado, que no
mesmo ano em outubro o clube o chamou e falou assim; você
vai ficar definitivamente. Hoje o Elsinho graças a Deus é propriedade do Kawasaki Frontale do Japão. Foi considerado agora no dia 2 de dezembro o melhor brasileiro no Japão, escolhido o único estrangeiro a fazer parte dos 11 da seleção japonesa e claro campeão japonês. Mas um jovem que não esquece
as suas origens, que não tem vergonha de dizer de onde é, faz
questão de dizer que nasceu lá no Jardim Ipanema, faz questão de dizer que nasceu aqui em Porto Velho, Estado de
Rondônia, por isso que ele pegou aquela bandeira levantou
para mostrar para todos que aqui nós temos talentos. É por
isso gente que eu digo para vocês, tudo que o atleta ganha,
todos os recursos, todo salário do atleta está sendo primeiro
investidos aqui no Município de Porto Velho para depois a gente estender para o resto do Estado. Muitas coisas boas vão
acontecer, porque aconteceram coisas boas com o Elsinho.
Estamos reformando um Posto de Saúde com recursos próprios do atleta para entregar no bairro Jardim Ipanema agora no
próximo dia 27 e 28 de dezembro, colocamos uma academia
ao ar livre com o apoio do Deputado Léo Moraes, com a iniciativa do Deputado Léo Moraes, e futuramente lá pelo mês de
janeiro, fevereiro ou março estamos começando a construir
um CCI – Centro de Convivência do Idoso, todos eles feitos
com recursos próprios do atleta. Isso é gratificante. Por este
motivo eu fico muito orgulhoso de ter, claro, o Elsinho como
meu filho porque é um bom filho, um bom irmão, uma pessoa
que tem um coração muito grande, se esforça muito para fazer as coisas bem certinhas, treina bastante, chegou aqui e já
vai ter que viajar lá pelo dia 6, dia 7 de janeiro vai voltar para
o Japão, vai começar a disputar já a primeira Copa já dia 2 de
fevereiro, a Copa Xerox, depois vai pegar a Champions League
da Ásia e as coisas vão começar a acontecer lá no Japão.
Obrigado Júnior Lopes, obrigado ao Becão, obrigado a cada
um de vocês, este é Elson Ferreira de Souza, Elsinho.
O SR. LENILSON GUEDES (Mestre de Cerimônias) – Antes
da entrega da medalha, vamos assistir aqui a um vídeo que foi
elaborado pelo Jornalista Fotográfico Gilmar de Jesus, em homenagem ao nosso campeão, o Elsinho.
(Exibição do vídeo)
O SR. LENILSON GUEDES (Mestre de Cerimônias) – Convidamos o Exmº Senhor Deputado Léo Moraes para a entrega
da medalha.
O SR. LÉO MORAES (Presidente) – Gostaria de convidar a
família do jogador Elsinho toda para que esteja aqui na frente
também. Interessante que a camiseta parece do Grêmio, não
é?
O SR. LENILSON GUEDES (Mestre de Cerimônias) – Será
mostrada aqui e entregue também Excelência, a medalha que
ele ganhou lá da Liga, aqui a escrita em Japonês League
Champions, quer dizer Campeão da Liga do Japão, aqui, está
escrito.
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O SR. LÉO MORAES (Presidente) – Por favor. Gostaria de
dizer que nós temos, sim, um momento de carência, dificuldade em todo o País que eu não entrar no mérito, mas nós temos
ídolos, nós temos heróis, nós temos a quem fazer esta reverência aí. A gente fica muito feliz por isso, realmente. Parabéns aí a todos da família do Elsinho.
O SR. LENILSON GUEDES (Mestre de Cerimônia) – Bom,
neste momento recebendo a Medalha do Mérito Legislativo,
uma das maiores comendas desta Casa, o Atleta Elsinho que
bem nos representa como vocês viram.
(Entrega da Medalha do Mérito Legislativo)
Convidamos os seus familiares agora para que possam
também compartilhar este grande momento para o Atleta de
Rondônia. O Eudes, a mãe do Elsinho, a esposa e o filho. Bom,
seu pai Eudes, a senhora Josenete, a mãe; Angélica Mendes a
esposa, Eudes Júnior o irmão; Elvis Ferreira irmão.
O SR. LÉO MORAES (Presidente) – Vou passar a palavra
rapidamente para o nosso craque da zaga, já marcou o Neymar
e tudo mais. O Júnior Lopes que é nosso Jogador também aqui
de Porto Velho.
O SR. JÚNIOR LOPES – Primeiramente bom dia a todos. E eu
não faço tantos gols como o Elsinho, não, mas eu tiro bastante
bola dele. Primeiramente é muita honra e muita alegria eu
poder estar sentado aqui e compartilhando desta alegria do
meu amigo Elsinho. Porque eu sou até suspeito de falar dele,
porque também quando o pai dele estava falando aqui das
dificuldades e tudo que ele enfrentou, eu vi a minha vida nisso,
então eu conheço isso bem de perto, e a gente sabe o quanto
que a gente lutou e o quanto que as coisas são difíceis para
alcançar um patamar como este que ele alcançou. Então, eu
só tenho que agradecer a Deus e parabenizar ao Elsinho por
tudo o que Deus tem feito na vida dele, porque eu sou um cara
que acompanhou e perto, desde quando ele saiu do Genus
aqui eu estava lá em Campinas na Ponte Preta, e eu o vi jogando a Taça São Paulo lá e tudo e eu saí um pouco antes e
ele, graças a Deus alcançou lugares altos. Eu sou um torcedor
assíduo do Elsinho, sou um jogador também, só não joguei
contra ele porque eu tenho certeza que ele não faria tantos
gols assim. Mas graças a Deus eu só tenho que agradecer a
Deus pela vida do Elsinho que tem sido um representante nosso, para o Estado. E assim como eu também, tem levado o
nome do Estado por onde quer que ele tenha andado. É um
menino simples, é um menino humilde, uma pessoa que realmente vem de raízes de uma família muito tradicional e muito
envolvida também em ajudar o próximo. E eu só tenho que
parabenizar mesmo, porque como eu tenho falado aqui, as
medalhas as conquistas, tudo o que a gente alcança na nossa
vida isso daí passa, mas o que fica marcado, mesmo, são estas honras. É aquilo que a gente recebe dos de perto. Porque
quando nós estamos aí nós tentamos representar todo este
nosso Estado, todas estas pessoas que realmente nos conhecem como realmente nós somos. As pessoas nos enxergam
por aí como muitas vezes o Elsinho, o Jogador de Futebol profissional; o Júnior Lopes onde quer que a gente vá, mas os de
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perto sabem realmente quem somos, e são estes que merecem toda a nossa honra e o nosso melhor por onde quer que a
gente passe. Parabéns meu amigo Elsinho. Eu sou honrado de
estar aqui falando para você meu amigo. Parabéns.

organização administrativa da Polícia Civil e o Vice-Governador Daniel Pereira que já se encontrará aqui nas dependências da Casa. Por gentileza, o Dr. Raimundo, amigo nosso, fique
à vontade.

O SR. LÉO MORAES (Presidente) – Nós agradecemos o Júnior
Lopes, foi homenageado por esta Casa. É um amigo que eu
tenho assim como toda a sua família.
Vamos passar a palavra rapidamente aqui para o Elsinho
para que ele possa falar e conversar com a sociedade de
Rondônia.

O SR. RAIMUNDO MENDES DE SOUZA – Bom dia a todos e a
todas. Excelentíssimo senhor Deputado Léo Moraes; senhor
Rodrigo Marinho, Presidente do Sindicato dos Servidores da
Polícia Civil; o nosso homenageado o atleta Elson Ferreira de
Souza. Eu quero dizer que fiquei muito emocionado de ver a
sua história de superação, isso nos empolga, nos emociona.
Nós quando chegamos aqui em Rondônia em 1985, Rondônia
era um Estado recém-criado e hoje a gente vê pessoas aqui,
filho dessa terra, brilhando, nos mais longínquos lugares desse mundo. Parabéns Elson.
E, eu quero deixar aqui o abraço do Diretor Geral, ele
não pôde se fazer presente, está em Jaru inaugurando a Unisp,
e o Diretor Adjunto também está em outro município, em outra inauguração. Coube-nos a responsabilidade de estar aqui.
Eu quero dizer a vocês que me sinto muito feliz hoje
em estar aqui representando a Polícia Civil. Tenho olhado aqui
o semblante de várias pessoas que vem trabalhando ao longo
de 28 anos na atividade policial. Não é fácil também e, digo
também que vejo muita superação de pessoas aqui se doam
a cada dia em prol da segurança, em prol do bem-estar da
sociedade. Então, é uma homenagem mais do que justa. Há
poucos dias foram homenageados. Então é uma homenagem
mais do que justa, há poucos dias foram homenageados os
Delegados, e hoje também não poderia ser diferente. Estão
aqui todos os Agentes de Polícia, os Escrivães, Datiloscopistas,
pessoas aqui de vários municípios, eu tenho olhado aqui, e
isso é muito bom, gente, porque a gente faz, faz, faz, mas
chega um momento que se espera também algum reconhecimento. Então eu quero parabenizar todos os policiais aqui, o
Chefe de Serviço, os Escrivães, todo pessoal que tem a cada
dia dado um pouco da sua vida. Tem gente que trabalha aqui,
às vezes, até fora de hora. Eu estava hoje olhando aqui uma
Lei que foi aprovada dia 12 aqui, Deputado Léo Moraes, eu
estava verificando aqui, olhando uma Lei que foi aprovada dia
12 aqui que fala a respeito de uma gratificação para os policiais militares que trabalham fora do horário. E nós, já comentei, estávamos comentando com alguns policiais, nós temos
também que lembrar, nós, às vezes, trabalhamos fora do nosso horário, nossa carga horária de 8 horas e nós vamos correr atrás disso também para a Polícia Civil, porque nós trabalhamos, nós não temos hora para trabalhar. E quero somente,
com essas palavras, deixar os meus parabéns, muita felicidade para todos os policiais e quero dizer que estamos ali no
DPE à disposição dos colegas e naquilo que puder e que estiver ao nosso alcance, estamos ali. Parabéns para todos!

O SR. ELSON FERREIRA DE SOUZA - Bom dia a todos. Agradecer primeiramente a Deus por tudo, agradecer a homenagem; agradecer ao Deputado Léo Moraes, um grande amigo
nosso; agradecer a minha família; agradecer meu pai e minha
mãe pela educação que me deram; minha esposa por me ajudar sempre no meu trabalho, por me dar segurança para eu
trabalhar dentro de campo.
E eu quero falar um pouco da minha história, do que eu
vivi nesses esses três anos no Japão, vendo esta imagem aí,
eu até me emociono, porque tudo o que eu passei não foi fácil.
E eu chegar lá e ser campeão Japonês saindo de Rondônia,
quando todo mundo fala que Rondônia não tem nada, aonde
eu vou e o Lino sabe disso: “da onde você é, da onde você é”,
ah, eu sou de Rondônia, “nossa, longe”! Tem o que lá em
Rondônia e, eu tenho orgulho de falar que eu sou de Rondônia
e, orgulho de falar para ele que eu sou de Rondônia. E a partir
do momento que eu falei, ele sabe o que é Rondônia. Rondônia
é um Estado muito grande e desde que eu fui para o Japão, o
meu irmão me deu minha bandeira e foi isso, fui à luta. Eu
falei: vou ser campeão aqui, e vou levantar minha bandeira, e
como você falou, eu tentei por duas vezes, não consegui levantála, e eu falava para minha esposa: é amor não consegui levantar hoje a bandeira! E chegou àquela tarde e falei para ela: eu
não vou levar a bandeira, você leva para mim, se eu for campeão você joga lá de cima para mim. E aconteceu graças a
Deus de eu ser campeão e, foi uma alegria muito grande levantar minha bandeira, e passou um filme totalmente na minha vida, de onde eu saí, do campinho de barro, tudo que eu
passei, quando eu a conheci, eu não tinha absolutamente nada
e, hoje, graças a Deus tudo o que tenho eu devo a Deus primeiramente e ao futebol. E eu agradeço a todos pela homenagem, a você, estou muito emocionado, a primeira vez que isso
acontece. Mas, é isso, é uma alegria muito grande pode ver
isso aí, é o esforço de todo o trabalho que tenho feito.
O SR. LÉO MORAES (Presidente) – Parabéns. Parabéns pela
trajetória, pela vida, pela experiência, pelo exemplo que você
dá aqui para a gente aqui de Rondônia. Ser obstinado, e família, realmente, é tudo nesse plano, família é o mais importante, acima Deus e, depois a família. Parabéns.
Meus amigos, vamos dar continuidade ao nosso ato.
Agora em homenagem a Polícia Civil. Nós vamos passar
a palavra aqui em ato contínuo ao Dr. Raimundo Mendes de
Souza, que é Diretor do Departamento da Polícia Especializada, que representa a Policia Civil. Lembrando que, a cúpula da
Polícia está em Jaru, que está tendo a inauguração da Unisp,
depois a gente vai dar umas pinceladas também a respeito da

O SR. LÉO MORAES (Presidente) – Nós agradecemos ao
Dr. Raimundo, representa aqui a Direção Geral da Polícia Civil.
Dia 12 de dezembro, a última Sessão que nós tivemos agora,
na quarta-feira, não sei se foi dia 12, foi aprovada a DERSO,
que é Diária Especial de Remuneração para Serviços
Operacionais da Polícia Militar, que já está incluída no orçamento da Polícia Militar. Isto é, não vai ter uma suplementação
financeira, mas já anunciei, já tinha passado para o Ribeiro, o
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Rodrigo já está sabendo, assim como o Renato, isto é, os representantes das entidades; que o governo fez um compromisso conosco, que a gente falou que só iríamos aprovar, nós
não queremos prejudicar, mas a gente só iria aprovar se tivesse também o mesmo reconhecimento à Polícia Civil e o reconhecimento está feito e eles vão honrar. Porque o projeto ele
era especificamente à instituição Polícia Militar, teria vício de
iniciativa. Não ia adiantar colocar emenda, como na verdade
eu até coloquei a emenda, fui colocar a emenda porque não
estava inserido dentro do orçamento. Aí, a Direção Geral vai
ter que correr e vai ter que jogar junto conosco dessa vez,
para que a gente possa alcançar o resultado final dessa luta,
dessa peleja, isso é muito importante.
Vamos passar a palavra aqui para o Presidente do Sindicato da Polícia Civil, o Rodrigo Marinho, para que ele faça
uso, na tribuna, exatamente para dar as boas-vindas e para
falar a respeito do trabalho, uma prestação de contas. Seja
muito bem-vindo, Rodrigo, a palavra está franqueada para o
senhor.
O SR. RODRIGO MARINHO – Bom dia a todos. Quero pedir
vênia à Mesa, Deputado Léo Moraes, para cumprimentar em
primeiro lugar os policiais civis aqui presentes, porque entendo que numa Sessão de Homenagem, os homenageados são
as maiores autoridades. Em seguida cumprimento o Deputado
Léo Moraes, que está presidindo esta Sessão, nossos cumprimentos; Delegado Raimundo Mendes, aqui representando do
DGPC e os nossos atletas Elsinho e Júnior Lopes que tanto
exaltou o Estado de Rondônia, que nos dá muito orgulho pelo
excelente trabalho. Bom, senhoras, senhores, imprensa, policiais civis novamente, familiares; a Polícia Civil possui muitas
mazelas, muitas dificuldades. Em todos os Congressos,
Simpósios que nós estamos participando Brasil afora, está sendo discutido o desaparelhamento da Polícia Judiciária. E isso
se mostra, para nós, claro, flagrante e notório e público a
terceirização das Carteiras de Identidades, o Termo Circunstanciado sendo lavrado por outras forças policiais que não a
Polícia Civil, o fechamento de Delegacias, a falta de contingente e de condições de trabalho são alguns exemplos dessas
mazelas. Mas hoje não é dia de se falar das mazelas, essas já
estão amplamente divulgadas e denunciadas no nosso site. É
dia de alegria, e nesse aspecto quero cumprimentar e parabenizar e agradecer ao Deputado Léo Moraes pela iniciativa de
estar hoje homenageando a Polícia Civil, Deputado. Pode ter
certeza, Deputado, pode ter certeza que Vossa Excelência hoje
homenageia homens e mulheres aqui, que trabalham
diuturnamente, mesmo com todas as mazelas, que vestem
verdadeiramente a camisa da Polícia Civil de forma a exaltar a
instituição. Como o nosso Hino fala, são homens e mulheres
incansáveis guerreiros contra o crime, contra o mal neste Estado. E de forma merecida estão sendo nesta data homenageados, motivo de muito orgulho. Em nome do SINSEPOL eu agradeço ao senhor, e que agora, publicamente, testemunho que o
Deputado Léo Moraes tem de fato nos ajudado muito, sendo
um Deputado aguerrido nas causas, nas lutas coletivas do direito dos Policiais Civis, e portando, agradeço novamente.
Pasmem senhoras e senhores, Deputado Léo, neste
momento, dezenas de policiais não se encontram aqui presente mesmo estando na lista dos homenageados porque foram
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convocados para trabalhar, para exercer suas funções nas diversas operações que ocorrem neste momento neste Estado.
Notem, vejam o grau de responsabilidade e comprometimento
com a categoria desses nossos abnegados servidores.
Por fim, me dirijo aos Policiais Civis aqui presente para
em nome da diretoria o nosso companheiro Adão, Ribeiro,
Raidson, Lindalva, desejar um Feliz Natal a todos, um próspero Ano Novo, um Ano Novo com muitos sonhos, muitas expectativas, muitas esperanças, paz, saúde, amor, prosperidade e
agora, ratificamos aqui em nome da diretoria o nosso compromisso de no ano vindouro continuar arduamente a nossa luta
para que esses sonhos, essas esperanças e essas expectativas se tornem realidade. Muito obrigado.
O SR. LÉO MORAES (Presidente) – Muito obrigado ao Presidente Rodrigo, eu também sou testemunho do trabalho harmônico da composição da Diretoria e da luta incessante pelos
direitos de vocês.
Eu já falei isso semana passada aqui na Assembleia
Legislativa e concordo, corroboro, endosso as palavras do
Rodrigo, é notório, é público o interesse de desaparelhar, de
prejudicar a Polícia Judiciária, não somente em Rondônia, como
em todo o País, a cada instante uma nova investida, se nesse
momento não tiver a unidade, que é algo que a gente tem
percebido nessa direção do Sindicato e logicamente buscar
apoio na ferramenta de transformação social que é a política,
que ela é feita exatamente para promover o bem, a gente vai
cada vez mais ser prejudicada porque a mão é muito pesada,
são outras forças policiais, elas detêm o espólio, o patrimônio
do processo decisório dentro do Estado e no restante do País é
assim também, nas Secretarias Estratégicas próximas ao Governo lá tem outras forças que não seja a Polícia Civil, então,
nós sempre estamos em prejuízo, em tese, para outros e não
para nós seria o patinho feito das Instituições de Segurança,
por isso a necessidade de fortalecimento, por isso a exigência
de representatividade nesta Casa, é algo que a gente fala francamente com o Sindicato, precisamos ter sim o representante
nato para que melhore ainda mais. Eu tenho certeza que o
sangue, o meu sangue, eu sou oriundo, sou filho de polícia,
tive minhas fraldas custeadas pelo salário de polícia, mas, nós
precisamos sim um sangue genuíno da Polícia Civil dentro da
Assembleia Legislativa nesse momento tão delicado que
estamos passando. Ciclo completo, temos circunstanciado como
o Rodrigo disse, é uma afronta constitucional, por isso, em
outro momento também tivemos a nossa investida quando se
falou do NECRIM, temos que preservar que seja sim, conduzido pela Polícia Civil. Não tenham dúvidas alguma, mas, não
estamos, não podemos rasgar a Constituição à frente do cidadão de bem deste Estado. A polícia Civil tem um trabalho fundamental que exige muita capacidade técnica, muito preparo,
muita temperança, muito equilíbrio, e eu já comentei em outro
momento, enquanto nós estivermos aqui podem ter certeza
que não será feito goela abaixo como tentarem outros momentos, nós vamos defender o interesse da polícia, da briosa
Polícia Civil como nós já demonstramos fazer. Tivemos alguns
avanços, lembro-me também em relação às diárias que foi
aprovado para a Operação Lei Seca, que queriam entregar
uma diária ínfima para a Polícia civil, vocês lembram? Nós não
aceitamos e conseguimos reparar essa injustiça. A
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integralização da periculosidade, a velocidade para pagar os
precatórios da Polícia Civil que também está avançando, são
muitas as causas e não tem interesse em apadrinhar ou pelo
menos em pleitear paternidade dessas conquistas, elas só estão sendo realizadas porque nós temos um Sindicato que nos
entrega o reclame, nos passa a reivindicação, e diuturnamente
estão lá dentro, estão lá no CPA, estão lá muitas vezes fazendo
um trabalho que deixa de lado até o orgulho, até a autoestima,
passando o pires na mão, um trabalho que, às vezes, até a
gente fica encabulado de fazer eles se despem da função que
realmente devem fazer, deixam tudo isso de lado para buscar
um bem comum que é o bem de todos vocês. Então, eu faço
aqui um reconhecimento, um testemunho público em relação
ao que nós avançamos, mesmo com dificuldades. Temos o que
melhorar? Sim, temos. Mas, temos uma Polícia Civil que é
desestimulada, afinal, Segurança Pública se faz com gestão,
se faz com tecnologia e se faz com reconhecimento aos servidores públicos, isso passa pelo aumento do efetivo que brigamos e conseguimos, diga-se de passagem, conseguimos dobrar o chamamento dos Policiais Civis para esse último concurso, e se faz por reconhecimento, reconhecimento muitas vezes
se faz por isso, por atitudes que publicamente mostram o valor
que cada um de vocês tem, pelo salário, pelo dinheiro no bolso, afinal cada qual aqui tem sua responsabilidade, tem filhos,
tem afazeres, tem muitas vezes coisas, tem, por exemplo,
mensalidade, tem alunos, os seus filhos que devem ter as suas
mensalidades pagas. É muita coisa que vem aqui um filme na
nossa cabeça de tanta coisa que nós ainda precisamos melhorar. Portanto, parabéns ao Sindicato, parabéns a todos vocês,
a gente sempre pede que seja importante à divergência, é
importante posicionamentos contrários, mas na hora da luta a
gente tem que se unir para que a gente possa alcançar um
denominador comum que é defender a Polícia Civil, diante de
tantas dificuldades e tanta pressão pelos órgãos e pelo poder
central do nosso Estado. Então, parabéns a vocês, parabéns
ao Sindicato.
Peço ao Cerimonial que proceda a nossa homenagem,
por gentileza.
O SR. LENILSON GUEDES (Mestre de Cerimônias) – Antes,
porém registrar a presença de Luiz Cavalcante, representando
a Casa Civil do Estado de Rondônia; da Jornalista Aurimar Lima
de Souza, está aqui presente também.
Começamos convidar o senhor Luciano Nascimento Souza, homenageado. Convidamos antes, porém, sua Excelência
o senhor Deputado Léo Moraes e o Presidente Rodrigo Marinho
para procederem à entrega das homenagens. Luciano, que
também irá receber pelo colega Neudson Lima Cordeiro.
(Entrega de Voto de Louvor)
Convidamos Ederson Andrade Albuquerque, homenageado, também irá receber pelos seus colegas: Janeomar e a
Márcia Maria.
(Entrega de Voto de Louvor)
Convidamos o senhor Renan Brito de Souza, que é filho,
que vai receber pelo senhor Reginaldo Pereira de Souza.
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Agora ordem alfabética:
- Acir da Cruz;
Em virtude do espaço, os colegas ficaram também ali também
na galeria. A Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia,
em Sessão Plenária realizada no dia 06 de dezembro de 2017,
atendendo a Requerimento de autoria do Excelentíssimo Senhor Deputado Léo Moraes, aprovou nos termos do artigo 181
do Regimento Interno, Voto de Louvor ao Policial Civil; comum
o texto a todos.
Convidamos agora o Arlênio Miranda Silva;
(Entrega de Voto de Louvor)
Convidamos, se preparando para receber sua Comenda:
- Adalberto Rosa da Silva;
- Ademar Pereira Lopez Filho;
- Alan Ricardo de Amorim;
- Aldo Alan Cardoso;
- Andreia Souza Pinheiro;
- Antônio Cardoso de Oliveira;
- Antônio Carlos Queiróz Oliveira;
- Antônio Júnior Queiroz da Silva;
- Antônio Manoel da Silva Filho;
- Aquiles Moraes de Assunção;
- Barbara Rosa Garcez;
- Cláudia Batista de Lima Brito;
- Cláudio Sérgio Lázaro;
- Clovis Henrique da Silva;
- Cristian Carvalho Ribeiro;
- Deisy Sena Pimenta;
- Diego Scharnowski;
- Eliel Dermoni de Carvalho;
- Elienay Velten;
- Emanuela Luz Silva;
- Emilia dos Santos Queiroz da Silva;
- Evaristo Gomes do Carmo;
- Flávio Rodrigues de Lima;
- Francisco Cavalcante Guanacoma;
- Gesival Rodrigo Pires;
- Gisele Soni Antonio;
- Gláucia Regina Costa Souza;
- Homero Kang Tourinho Sobrinho;
- Iago da Rocha Leite;
- Iranilton Oliveira Moraes;
- Ivan Vieira de Souza;
- Jair Walison Sellmann de Almeida;
- Jarson Abiorama do Nascimento;
- João Maria Neto;
- Jorgevane Souza Gomes;
- José Dorival do Nascimento;
- José Loureiro Curvelo Filho;
- José Munhoz Daher;
- Josenildo Santana da Silva;
- Josué Zetolis de Figueiredo;
- Juarez Dias Guimarães;
- Juscilene de Queiroz Andrade;
- Karen Cristina Pinheiro de Oliveira;
- Lauro Leudo dos Santos Batista;
- Lázaro Raimundo da Silva;
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- Lorena Aguiar;
- Loreni Isabel Lena;
- Luiz Gonçalves Filho;
- Manoel Barros Cavalcante Neto;
- Leilane Farias Lopes Duarte;
- Jilmar Nascimento Ramiro;
- Kau Gomes Silva;
- Marciane Kuhn;
- Marli Garcia das Chagas;
- Marilu Castilho Cruz;
- Marcos de Souza Brito;
- Elianilton Lima Carvalho;
- João Carlos Ramos;
- Manoel Tavares da Silva Neto;
- Marciana Rosa de Lima;
- Márcio Frank de Oliveira;
- Marcos Antônio Rodrigues;
- Maria Célia Lemos de Souza;
- Maria Eneleide de Menezes;
- Maria Gomes da Silva;
- Maria Ivanilde Albuquerque Da Silva;
- Marinalda Barbosa Lima De Souza;
- Mercedes Da Silva Moura;
- Metu Zalem De Souza Costa;
- Michael Aquino Goveia;
- Milton Ferreira Berbet;
- Nélio Da Costa Nunes;
- Nilton Vieira Cavalcante;
- Odair José Ozame;
- Osvaldo Barros Da Silva;
- Raidson Lima Souza;
- Renata Mourão Rodrigues Paiva;
- Rogério Pimenta Pinto;
- Ronaldo Adriano Decurso Da Silva;
- Sérgio Eduardo Da Silva;
- Schneider Wendel Nogueira De Souza;
- Selma De Oliveira Pereira Mamede;
- Sérgio Antônio Ribeiro Vieiro;
- Sérgio Ladislau Costa;
- Terniles Pereira Caetano;
- Valmir Ardaia de Souza;
- Valter Fernandes de Almeida;
- Vandoir José Horm;
- Vicente Acrisio Veras Rodrigues;
- Vinicius Araújo Peixoto;
- Ranyeres Monteiro Botelho;
- Waldenor Melo de Castro;
- Whashington Matias de Araújo;
- Wilson de Oliveira Santos;
- Alberone Gama de Macedo;
- Tairone Gonçalves Ribeiro;
- Marcos Antônio para receber do Alessandro Marques
da Silva. Marcos Antônio bem conhecido, Chefe do SERVIC do
2°DP.
- Rinaldo de Araújo Silva
- Iago da Rocha Leite, para o Jairo Cesar da Silva Barreto.
Convidamos Sua Excelência a retornar ao seu lugar à
Mesa.
O SR. LÉO MORAES (Presidente) – Meus amigos, aos ausentes por conta de motivo de força maior, operação, trabalho, o próprio Sindicato entregará em mãos para os agracia-
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dos. E lembrando que esta homenagem ela foi formatada, ela
foi pensada há muitos meses e sempre em comum acordo
com o Sindicato dos Policiais. Como eu sempre digo, gosto,
defendo e eu tenho compromisso moral e familiar, mas o Sindicato conhece ainda mais a realidade do que vocês vivem,
das agruras, das aflições e logicamente um momento como
este é muito bom. No final de ano, a gente ter essa leveza, um
ambiente descontraído, alegre, e a gente sabe que as dificuldades são tamanhas que só uma reunião, um encontro de boas
pessoas faz a gente ter perspectiva de dias melhores, eu não
tenho dúvidas. Nós estamos findando a Sessão Solene, findando o nosso ano, eu desejo de verdade a todos um Feliz
Natal, um próspero Ano Novo, que os princípios cristãos possam invadir os nossos corações, a nossa família. Que a gente
possa refletir onde falhamos para melhorar no ano seguinte,
lutar pela Polícia, mas como o jogador Elsinho disse, sempre
pensar na família, nas pessoas que te querem bem, porque
eles que te dão força para seguir adiante, quando ninguém
mais está próximo. Então, muito obrigado. Posso dizer aqui
que eu cresço e aprendo muito mais do que ensino aqui no
Parlamento e momentos como este eu vou levar para o resto
da vida. Agradeço ao Presidente do Sindicato, ao Rodrigo, estendo o sentimento de carinho, de gratidão a toda Diretoria, a
Lindalva, ao Ribeiro, ao Adão, a todos os colegas que fizeram
a diferença neste ano de 2017, apesar das dificuldades, houve
conquistas. A única categoria que avançou no ano passado, de
todas do nosso Estado de Rondônia, foi exatamente a Polícia
Civil, pela articulação, pela capacidade, pela inteligência de
dialogar, de muitas vezes, ter que ouvir o que não merece ter
tranquilidade para dar dois passos no dia seguinte. Parabéns
ao Sindicato, a vocês! Muito obrigado ao nosso Elsinho, que
ficou até o final, sabemos da sua agenda, que mesmo em férias ela é atribulada, ela é cheia, você tem que dar exemplo aí,
em muitos lugares da nossa cidade e do nosso Estado. Você
me representa, você é meu herói, pode ter certeza, você deve
me respeitar porque eu sou mais velho, mas você é meu herói. Você realmente me faz ter esperança de que o esporte é
uma ferramenta de disciplina, de caráter, de moralizar e também de dar dias melhores para a família e para todos nós,
muito obrigado. Muito obrigado ao Júnior Lopes, meu amigo,
um craque, grande zagueiro, jogou nos grandes clubes do Brasil, Ponte Preta e tantos outros, que também ficou até o final
conosco, sua família, Becão, um líder social, político do esporte. A todos vocês um Feliz Natal, um próspero Ano Novo. Vamos agora confraternizar aqui ao lado. Eu ia pedir para tirar
uma foto oficial, se for possível, se tiver condições para acomodar todos aqui.
O SR. LENILSON GUEDES (Mestre de Cerimônias) – Excelência, o senhor vai ficar de frente para cá, os componentes da
Mesa de frente para cá, e ele vai tirar daqui, todo mundo em
pé. Quando ele terminar vocês vão se levantar, os componentes da Mesa vão ficar aqui para a foto geral, está bom?
O SR. LÉO MORAES (Presidente) – Está joia, então. Meus
amigos, muito obrigado.
Eu invoco a proteção de Deus e encerro a última Sessão
Solene da Assembleia Legislativa, no ano de 2017. Parabéns e
contem comigo!
(Encerra-se esta Sessão Solene às
11 horas e 05 minutos)
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