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TAQUIGRAFIA

ATA DA 25ª SESSÃO SOLENE
PARA ENTREGA DE MEDALHA

DO MÉRITO LEGISLATIVO
Em 28 de junho de 2018

Presidência do Sr.
Aélcio da TV - Deputado

(Às 9 horas e 28 minutos é aberta a sessão)

O SR. LENILSON GUEDES (Mestre de Cerimônias) – Senho-
ras e senhores, bom dia! A Assembleia Legislativa do Estado
de Rondônia, após aprovação em plenário de Requerimento
do Excelentíssimo Senhor Deputado Estadual Aélcio da TV, re-
aliza nesta data, Sessão Solene de outorga da Medalha do
Mérito Legislativo a Policiais Militares. Convidamos para com-
por a Mesa o Excelentíssimo Senhor Deputado Estadual Aélcio
da TV, relator da homenagem; Excelentíssimo Senhor Secre-
tário Chefe da Casa Militar e representando Excelentíssimo
Senhor Governador Daniel Pereira, Tenente Coronel Júlio Martins
Figueiroa; Excelentíssimo Senhor Vereador Luan da TV, Câma-
ra Municipal de Porto Velho; senhor Chefe do Estado Maior da
Polícia Militar de Rondônia, representando o Comandante Ge-
ral da PM, Coronel PM José Hélio Cysneiros Pachá; senhor Pro-
fessor Horácio Guedes, Vice-Presidente do Conselho Estadual
da Educação.

O SR. AÉLCIO DA TV (Presidente) – Bom dia a todos! Invo-
cando a proteção de Deus e em nome do povo rondoniense
declaro aberta esta Sessão Solene para outorga da Medalha
do Mérito Legislativo a Policiais Militares.

O SR. LENILSON GUEDES (Mestre de Cerimônias) – Convi-
damos a todos para cantarmos o Hino Céus de Rondônia, com-
posição de Joaquim de Araújo Lima e Música do Doutor José
de Melo e Silva.

(Execução do Hino Céus de Rondônia)

O SR. LENILSON GUEDES (Mestre de Cerimônias) – Muito
obrigado podem sentar. Queremos saudar de uma forma geral
as senhoras e senhores, amigos e familiares dos homenagea-
dos. O Major PM da Reserva Remunerada Jota Rodrigues, de-
mais convidados aqui presentes. Com a palavra a Sua Exce-
lência Senhor Deputado Aélcio da TV.

O SR. AÉLCIO DA TV (Presidente) – Eu quero cumprimen-
tar a todos os homenageados, todos seus familiares, todos
que estão aqui presentes, cumprimentar assessoria que está
ali, a nossa assessoria que está ali na galeria, o Luan, tam-
bém. Eu queria antes da gente abrir o período de falas aqui
dos nossos componentes da Mesa, eu queria fazer um peque-
no comentário, não vou usar a palavra no final, o proponente
no final sempre tem a palavra para falar e eu não vou falar no
final, mas eu quero que todos sintam-se cumprimentados, mas
eu queria fazer um pequeno comentário sobre essa forma de
homenagem. Estas homenagens de Medalha de Honra ao Mé-
rito são medalhas que cada deputado tem apenas quatro para
ele entregar por ano, cada deputado tem direito a quatro me-
dalhas daquela ali por ano e eu nesses quatro anos de manda-
to não entreguei nenhuma, a gente não fez entrega de meda-
lhas para ninguém. Nós temos outras homenagens, com a gente
homenageia as escolas, mas essa especificamente é uma me-
dalha especialíssima e por isso é muito limitada, então essa
medalha é procurada no fundo do baú mesmo aqui, os deputa-
dos selecionam a fundo a quem entregar, e quando eu estava
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concluindo o nosso mandato, porque nós já estamos no final
dele, tive a ideia da gente homenagear um trabalho que eu
acho diferenciado no Estado de Rondônia, homenagear não
apenas uma pessoa, mas homenagear o projeto homenage-
ando essas pessoas. Então, vocês que serão homenageados,
que receberão essa raríssima homenagem, essa raríssima
medalha hoje vocês estão sendo homenageados pelo projeto
que vocês desenvolvem. Esta medalha a pessoa não leva só
porque ele, ele tem que fazer algo diferenciado para ter direito
a receber essa medalha, no meu entendimento. Eu não esco-
lho politicamente para homenagear alguém, mas eu escolho
nesse caso aqui eu estou escolhendo uma causa. Eu, todos
sabem que eu tenho essa preocupação com a educação, meu
mandato nós trabalhamos muito essa questão de educação,
para vocês terem uma ideia só em Porto Velho, na capital,
nesses quatro anos serão 52 emendas nas escolas de Porto
Velho, e como eu também acho que esse projeto é um projeto
de educação eu também tenho colocado emenda nesse proje-
to todos os anos e acho que a gente tem que fechar isso com
chave de ouro neste momento agora. Eu disse há poucos dias
na entrega de uma emenda para o PROERD, a entrega da ca-
minhonete, aqueles equipamentos, eu disse que quando eu for
falar desse tema as pessoas vão imaginar que eu sou até a
favor da legalização dela, a forma com que eu penso a respei-
to de drogas, quando eu falo de drogas eu falo de drogas líci-
tas e ilícitas, para mim é uma tragédia igual, não tem diferen-
ça. Combater a droga criminalizando, não criminalizando o uso,
prendendo traficante não vai resolver nunca o problema da
droga no mundo inteiro, não vai resolver, não vai resolver por-
que enquanto tiver consumidor de droga haverá traficante por-
que é o negócio mais lucrativo do mundo e por isso não vai
acabar nunca. As guerras que existem hoje, nos grandes cen-
tros como o Rio de Janeiro é apenas pelo controle uma facção
contra a outra e assim vai, é uma coisa, a polícia nunca vai
conseguir acabar com o traficante, nunca vai conseguir acabar
com o usuário, não vai conseguir, a única forma capaz de aca-
bar com a droga é se não houver usuário, no dia que não tiver
usuário mais acaba com a droga, não vale mais a pena e aí
acaba. Eu sou dos anos 70 em que todas as crianças começa-
vam, sou dos anos 60, mas no início dos anos 70 todas as
crianças de 10 anos em diante fumavam nas escolas, eu aprendi
a fumar com 11 anos de idade e praticamente todos os meus
colegas de 4ª, 5ª, 6ª fumavam, se não fumar naquela época
você era isolado da turma, dos colegas, porque todo mundo
fumava. Chegamos a ter mais de 70% de fumantes no Brasil.
Com um trabalho de conscientização, com um trabalho ...Eu
não sei porque que não faz a mesma coisa com o álcool, quer
dizer eu sei, o poder econômico é muito maior, não faz a mes-
ma coisa com o álcool. Mas o trabalho de conscientização fez
com que hoje menos de 12% da população do Brasil seja fu-
mante, já foi 70%. O trabalho, esse trabalho que nós vamos
homenagear aqui hoje, esse Projeto é o único capaz de dar
resultados na questão de combate à droga. É o trabalho de
conscientização para a criança não entrar nas drogas. O PROERD
faz um trabalho na faixa etária de idade em que quando você
naquela faixa etária se você implantar em uma pessoa, no ser
humano algo que ele não vai se esquecer nunca mais na vida
dele, ele nunca mais vai usar droga na vida dele se ele sair dali
trabalhado de forma que ele saiba que aquilo ali vai matar ele,

vai destruir as relações, as futuras gerações, vai destruir a
vida dele. Então é um momento oportuno isso, o PROERD faz
esse trabalho que é o único eficaz no combate às drogas. É a
maior destruição da humanidade as drogas. E o PROERD faz
esse trabalho. Há poucos dias estava ouvindo os números,
eles vão falar aqui hoje, tenho certeza, 250 mil pessoas den-
tro do Estado de Rondônia já fizeram este curso lá quando era
criança. Você conversa com uma pessoa hoje ele tem 25, 28
anos ele sabe a musiquinha, ele sabe tudo, ele não esquece
nunca mais. E este trabalho nós vamos homenagear aqui hoje.
Para mim é uma honra poder neste momento, e eu estou
falando isso com os familiares. Eu me sinto honrado em nome
da Assembleia Legislativa, em nome do povo de Rondônia nesta
manhã do dia 28 de junho de 2018, estarmos homenageando
o programa mais importante de combate às drogas do Estado
de Rondônia. Estarmos homenageando vocês em nome deste
Projeto PROERD. Que Deus abençoe a todos vocês. Esta ho-
menagem é pouco, vocês merecem mais. Então eu não preci-
so falar mais, já falei, eu falei que eu iria falar agora e não iria
falar mais.

Mas eu quero convidar para falar em nome do PROERD,
ele sabe muito mais de PROERD do que eu, o meu amigo que
eu tenho a honra de falar que é meu amigo porque eu o co-
nheço a muitos anos. Muito antes de eu ser político. Eu quero
convidar para falar em nome da Equipe do PROERD o Capitão
da PM Antunes, por favor, Antunes.

O SR. PAULO ANTUNES DA SILVA – Bom dia! Quero cumpri-
mentar aqui o meu amigo Deputado Aélcio Costa, Deputado
Aélcio da TV. Seu filho também Vereador Luan da TV. O Sr.
Coronel Pachá, Chefe do Estado Maior Geral da Polícia Militar.
Coronel Figueiroa, chefe da Casa Militar. E dizer da alegria e
felicidade que a Equipe do PROERD, hoje, não só aqui na Ca-
pital, mas no estado todo, nós estamos irradiando esta ale-
gria nos quatro cantos do Estado. Porque o Programa do
PROERD está sendo homenageado pela Casa do Povo, pela
Assembleia Legislativa do Estado, e isso, esse reconhecimen-
to nós não temos palavras para agradecer. E é muito bom eu
ver que nesta Mesa tem pessoas importantes, até para a nos-
sa formação. Coronel Pachá na época em que eu entrei na
Polícia Militar em 2002, ele foi o meu instrutor, um dos meus
instrutores no curso de formação de Soldados. O senhor De-
putado desde que há muito tempo nós nos conhecemos e sem-
pre com alegria e entusiasmo em tudo que o senhor fez, e eu
posso dizer que em tudo o que o senhor coloca a mão dá
certo, isso é muito bom e eu fico muito feliz pelo apoio que o
senhor tem dado a este Oficial e à Polícia Militar. Não só ao
PROERD, mas em outras ações também.

Quero agradecer à Equipe do PROERD. Eu vou nominar
cada um aqui, porque eu acho importante. Sargento Concei-
ção; Sargento J. Gomes; Cabo Cleiton; Cabo Pinho; Aluna Cabo
Prata; Cabo Rodrigues; Cabo Araújo; Soldado Elinete, Solda-
do Maricleide, Soldado Silva Júnior. Nós temos também outro
Cabo que não está aqui, que é o Cabo Evandro, ele está de
férias, está fora do Estado não pode comparecer. Essa é a
equipe da Capital, e essa equipe ela tem se desdobrado para
atender todas as escolas estaduais, da rede estadual, da rede
municipal e quando nos é oportunizado nós atendemos tam-
bém a rede particular. Porque o problema das drogas, ele não
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afeta só a classe baixa e não só a classe alta, não só a religião
X como a religião Y. As drogas afetam toda a sociedade e nós
precisamos atacar ela de todas as formas. Mas como o senhor
falou Deputado, a forma mais eficaz é trabalhar na prevenção
antes que a pessoa tenha contato inicial com as drogas. E o
momento de trabalhar isso é na infância, porque quando ela
tiver oportunidade ali na adolescência, ela já vai saber o mal
que causa. E, muitas vezes as pessoas dizem assim: “ah, mas
todo mundo sabe que droga faz mal”, mas quando a gente
trabalha isso na infância falando no mecanismo como a droga
afeta o organismo, ali como se fosse uma disciplina da sala de
aula, que é feito, dessa forma com o PROEDR, não é só uma
palestra, são 10 semanas de encontros em que os alunos ali
durante as aulas, durante as instruções vão aprendendo os
mecanismos das drogas. Isso vai fazer com que ele responda
de forma fundamentada, assim, como quando ele está fazen-
do uma prova de história, de matemática, ele vai ser provado
também na questão das drogas em algum momento da vida
dele. Isso certamente nós temos visto os resultados. Nós te-
mos encontrado ex-alunos na Procuradoria Geral do Estado,
nós temos encontrado ex-alunos do PROERD na Polícia Militar,
a exemplo do Soldado Silva Júnior, que foi aluno do PROERD e
hoje é instrutor do PROERD. E, assim, em todos os outros can-
tos. Quero fazer um agradecimento especial também aqui ao
meu pai João, minha mãe Nina, a minha esposa Juliane e ao
meu filho Artur que está ali, e há mais uma herdeira que está
por vir, até em novembro estará por aí com a gente. Sem a
nossa família a gente na é nada, e o PROERD, ele engloba
isso. A Polícia Militar fazendo a papel dela na prevenção, a
escola, o ambiente escolar formando um ambiente seguro para
a gente estudar, e a família apoiando tudo isso, dando a base
de tudo para que nós possamos crescer enquanto cidadãos.
Eu quero aqui aproveitar, também, para fazer as minhas des-
pedidas do Programa do PROERD, porque eu ainda estou res-
pondendo pela coordenação, mas está chegando outro oficial
para assumir as minhas funções, e eu já estou no Colégio
Tiradentes da Polícia Militar de Jaci-Paraná, Unidade II, já es-
tou desde o dia 06 de junho e não  saí da área de educação,
fiquei muito feliz com o convite, porque eu não saio da área de
educação, continuo trabalhando com os nossos jovens e lá
temos um desafio grande pela frente e continuamos contando
com o seu apoio e quero mais uma vez agradecer, isso é fun-
damental para que agente continue evoluindo na educação,
porque é assim que nós vamos conseguir um futuro melhor. E,
esse futuro nós trabalhamos com o presente que nós temos, e
esse presente que nós temos, que, às vezes, a gente diz para
as crianças assim: olha, vocês são o futuro da nação, eu digo
que as crianças não são futuros, elas são presente. E nós pre-
cisamos trabalhar com esse presente para que nós possamos
ter um futuro muito melhor. Muito obrigado.

O SR. AÉLCIO DA TV (Presidente) – Obrigado pelas pala-
vras Capitão Antunes, eu tive a maior dificuldade para apren-
der chamar o Paulo de Antunes, porque eu conheço ele muito
antes dele entrar na Polícia, eu sempre chamei ele de Paulo.
Parabéns, Paulo Antunes, pelo trabalho, agora pela sua nova
empreitada na educação na Escola Tiradentes lá de Jaci-Paraná.
Quero de público pedir desculpas por não ter comparecido a
tua posse, porque coincidiu com a Sessão, infelizmente foi no

dia e no horário da Sessão, era impossível a gente está pre-
sente, por isso não estive, que seria, mas fiquei muito honrado
com o convite.

Quero agradecer aqui os presentes, os que compõem a
Mesa, que eu nem citei na hora que eu fiz um pequeno comen-
tário. Pequeno? Nem tanto, não é?  O Horácio Guedes; agra-
decer e cumprimentar o Coronel Pachá; agradecer e cumpri-
mentar o Coronel Júlio; o Figueiroa. Figueiroa é sobrenome,
senão eu podia falar que o pai dele era torcedor do Internaci-
onal, foi um grande zagueiro do Internacional, o Figueiroa. Eu,
normalmente, quando eu ouço assim uns nomes de ex-joga-
dores e tal, eu digo, ‘o pai é torcedor de tal time’. Aqui do meu
lado tem um garoto que chama Luan, todo mundo chama de
Luan, mas aí foi por causa da exigência da mãe dele, mas o
segundo nome dele é Luan Wendel, um grande goleiro do
Fluminense, no passado, o Wendel. Os pais têm essa mania,
não é? Tem filho que chama Rivelino, não é? Eu quero também
agradecer o Luan, nosso Vereador Luan da TV, por estar pre-
sente aqui nesta homenagem. Mas eu quero convidar agora,
para fazer uso da palavra, neste momento, o Coronel Pachá
para que ele também faça uso da tribuna.

O SR. JOSÉ HÉLIO CYSNEIROS PACHÁ – Excelentíssimo Se-
nhor Deputado Aélcio da TV, pessoa de quem eu cumprimento
os demais membros da Mesa, Excelentíssimo Senhor Tenen-
te-Coronel Figueiroa, Chefe da Casa Militar; o Excelentíssimo
Senhor Vereador Luan da TV, prazer com conhecê-lo; e o Se-
nhor Horácio Guedes, Vice-Presidente do Conselho Estadual
de Educação, prazer. Senhoras e senhores, homenageados,
eu gostaria de iniciar justificando a ausência do nosso Coman-
dante Geral. Ele passou esta semana em Ji-Paraná, mudou um
pouco a forma de condução de algumas reuniões, em vez de
trazer todos para a capital, estar mais presente também no
interior, levou o staff da capital para o interior e fez lá uma
reunião do Comando. Então pede as suas escusas por não
poder comparecer e prestigiar a tão importante homenagem
aos nossos policiais. Enfim, Deputado, o senhor foi muito feliz
nas suas palavras porque para os nossos filhos, inclusive os
meus dois passaram pelo PROERD. Eu não sei se algum aqui
foi instrutor dos meus filhos no Colégio Tiradentes, mas um
está com 20 e a minha filha está com 19, ambos não bebem,
não fumam, são praticantes de esportes. E parte, e claro, a
influência dos pais também ajuda, mas parte disso nós atribuí-
mos à participação, que eu fiz questão que eles pudessem
participar do PROERD. Inclusive, na época havia uma deficiên-
cia no efetivo e eu cobrava do Diretor para que, a minha filha
já ia sair do ensino fundamental e disse: ‘não, tem que ter,
esse ano tem que ter’, e teve. E os certificados deles estão
devidamente emoldurados nos seus quartos, para que não
esqueçam nunca dos princípios que eles aprenderam e que eu
tenho certeza que já é uma rotina na vida desses policiais em
transmitir isso para outras crianças. Quando o senhor fez a
homenagem para esse grupo de policiais, o senhor, indireta-
mente está homenageando toda Corporação. Então, aqui, vêm
os nossos agradecimentos, é a minha terceira vez que tenho a
felicidade de vir representar o Comando três vezes esse ano e
nas três foram homenagens de Medalhas do Mérito Legislativo.
Isso só nos deixa orgulhosos e nos dá a certeza de nos colocar
mais à disposição da comunidade e o povo de Rondônia, a
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comunidade de Porto Velho e o nosso povo de Rondônia. Muito
obrigado a todos, felicidades. Meus parabéns, em especial a
todos os homenageados.

O SR. AÉLCIO DA TV (Presidente) – Obrigado pelas pala-
vras, Coronel Pachá. E eu quero convidar agora para fazer uso
da palavra, o Vereador Luan da TV, que é o Luan Wendel.

O SR. LUAN DA TV – Bom dia a todos. Quero cumprimentar a
Mesa em nome do meu pai, Aélcio da TV, Deputado Estadual;
cumprimentar a todos que fazem parte da Mesa; quero cum-
primentar todos os presentes; quero cumprimentar toda equi-
pe do PROERD; cumprimentar os familiares dessa equipe ma-
ravilhosa; cumprimentar todos da galeria. E aqui eu só tenho
que parabenizar, parabenizar o Deputado por esse reconheci-
mento, parabenizar a todos vocês que fazem esse trabalho
superimportante no nosso Estado de Rondônia. Eu não passei
pelo PROERD, mas minha esposa passou e toda vez que eu
comento do PROERD ela relembra lá atrás como foi participar
do PROERD, e ela fica muito feliz, então aqui, eu só tenho que
parabenizar. Parabenizar a todos os instrutores do PROERD que
como o meu pai falou, para você combater a droga você tem
que começar lá embaixo para no futuro conseguir ter resulta-
do. Então parabéns a todos vocês, parabéns por estar rece-
bendo essa Medalha superimportante por esse trabalho que
vocês vêm realizando. Parabéns!

O SR. AÉLCIO DA TV (Presidente) – Parabéns Luan pelas
palavras, o Luan é sempre muito econômico nas palavras, sem-
pre foi, não é? Ele nunca gostou de falar muito não. Também
na casa dele tem tanta gente que falava de mais, o pai dele, a
mãe dele, todo mundo, mas, engraçado que a mãe dele tam-
bém falava bem pouquinho, depois aprendeu, falando demais,
ouvindo demais. Meus Parabéns Luan.

Eu quero convidar agora para fazer uso da palavra o
Tenente Coronel Figueiroa, por favor, faça uso da palavra.

O SR. JÚLIO MARTINS FIGUEIROA – Bom dia! Eu gostaria
Exmº. Deputado de fugir um pouco a essa formalidade sau-
dando o senhor e a Mesa, o Cel. Pachá, meu amigo; Vereador
Luan e o Professor Horácio, gostaria muito de homenagear,
principalmente, em nome do Governador já que o mesmo não
pôde vir pessoalmente, ele me incumbiu disso, ele falou assim
para mim: “por favor, não deixe de ir lá porque a homenagem
é dos nosso Policiais”. Eu disse: eu não falto nunca. Sempre
que ele pede eu estou aqui e mesmo sem pedir eu venho,
ainda mais, eu acho incrível esse reconhecimento, eu acho
magnífica essa iniciativa do Deputado Aélcio de ter homenage-
ado em nome do povo rondoniense, eu acho que até em nome
de toda a Corporação, homenagear vocês que são tão impor-
tantes para a família, porque eu digo que o Antunes foi muito
feliz nas palavras dele quando ele diz que a família é algo im-
portantíssima na vida da gente, que é a célula mater da socie-
dade, sem a família não há Estado não há Município, sem a
família não há sociedade. Então, eu acho que esse Projeto é
importante para a família, ela mantém a família unida, ela
mantém a paz, ela mantém o objetivo principal da Segurança
Pública que é manter a sociedade ordeira e pacífica. Então, eu

creio que a sociedade hoje está de parabéns porque tem vocês
como braço nessa parte de orientação quanto ao combate às
drogas.  Então, esse trabalho de vocês que perdure porque
além, não é a repressividade, não é a ostensividade apenas
que vai dar conta como o Deputado falou, nunca poderemos
acabar com o tráfico, nunca vamos conseguir isso, mas va-
mos sim reduzir os índices, vamos sim perseguir a educação,
vamos sim Professor Horácio, colocar nas escolas a consciên-
cia de que as drogas não nos levam a caminho nenhum. En-
tão, vamos colocar isso como prioridade em nossas escolas.
Acredito que a partir da Escola Tiradentes, o Colégio Tiradentes
da Polícia Militar, isso foi, partiu para outras e muitas escolas
e hoje nós temos em todo o Estado de Rondônia o Projeto
funcionando perfeitamente. A Corporação está de parabéns
Cel. Pachá, por esse apoio irrestrito, aliás, o Governador até
pediu para realçar e ressaltar isso que nunca o Estado esteve
tão sincronizado na área de Segurança Pública tanto entre os
Poderes, Assembleia, o Judiciário e o Executivo como entre os
órgãos de Segurança Pública do Executivo, quer seja a SESDEC,
Casa Militar, Polícia Militar, Bombeiro. Então, estamos alinha-
dos, todos em prol da sociedade Deputado, não temos aqui
teologias, não temos partidos, mas somos técnicos. Estamos
buscando isso que é o melhor para a nossa sociedade e vocês
estão de parabéns, Gostaria muito que isso se perdurasse ao
longo dos anos porque a partir disso vamos ter um Estado
melhor para convivermos. Muito obrigado a vocês e obrigado
a todos que vieram prestigiar esse evento. Muito obrigado
Deputado.

O SR. AÉLCIO DA TV (Presidente) – Parabéns pelas pala-
vras Cel. Figueiroa.

Quero ressaltar aqui os nossos homenageados os no-
mes deles, os que estarão recebendo essas 12 Medalhas em
nome do Projeto, em nome do PROERD nós estamos homena-
geando: Capitão Paulo Antunes da Silva, o 1º SGT Maria da
Conceição Cardoso M. de Oliveira, o 2º SGT José Aparecido
Gomes, o CB PM Cleiton Gomes de Melo, o CB PM Fábio
Rodrigues, o Antunes já justificou a ausência, será homena-
geado também o CB PM Sandro Pinho, não é o Sandro, é o
Evandro. Ok! SD PM Elinete Campina Marcião, o SD PM Evandro
Bezerra de Sousa, o SD PM Frankmar Pereira de Araújo, é
Frankmar não é? O SD PM Maricleide Lima da Fonseca, SD PM
Raimundo Nonato da Silva Júnior e o SD PM Valmar Ferreira
Prata Júnior. Esses são os doze homenageados desta manhã
aqui com a Medalha de Honra ao Mérito pela Assembleia
Legislativa do Estado de Rondônia.

O SR. LENILSON GUEDES (Mestre de Cerimônias) – Convi-
damos Sua Excelência Senhor Deputado Aélcio da TV, aqui a
frente para que possa proceder a entrega das Comendas.

O SR. AÉLCIO DA TV (Presidente) – Mas, precisamente,
não é honra ao Mérito, é Medalha do Mérito Legislativo, é a
Medalha mais importante da Assembleia.

O SR. LENILSON GUEDES (Mestre de Cerimônias) – Convi-
damos Sua Excelência Senhor Deputado Aélcio da TV, aqui à
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frente para entrega da Medalha do Mérito Legislativo. E para
receber a Medalha o Capitão PM Paulo Antunes da Silva.

1º SGT PM Maria da Conceição Cardoso M. de oliveira.
Convidamos também Sua Excelência Senhor Vereador

Luan, Excelentíssimo Senhor Secretário Chefe da Casa Militar,
Senhor Chefe do Estado Maior, Coronel Pachá e também
Horácio Guedes, para compartilhar na entrega das Medalhas
junto a Sua Excelência Senhor Deputado Aélcio da TV.

- 2º SGT PM José Aparecido Gomes;
- CB PM Cleiton Gomes de Melo;
- CB PM Fábio Rodrigues;
- CB PM Sandro Pinho;
- SD PM Elinete Campina Marcião;
- SD PM Frankmar Pereira de Araújo;
- Soldado PM Maricleide Lima da Fonseca;
- Soldado PM Raimundo Nonato da Silva Júnior;
- Soldado PM Valmar Ferreira Prata Júnior.

Os homenageados podem retornar aos seus lugares,
por favor, e recompor a Mesa.

O SR. AÉLCIO DA TV (Presidente) – Mais uma vez eu quero
agradecer todos os homenageados, agradecer a imprensa, os
servidores da Casa, agradecer os familiares, agradecer os pre-
sentes ali na galeria, a assessoria, agradecer todos que estão
aqui na Mesa, foi uma honra a gente estar homenageando o
projeto PROERD, foi uma honra tê-los aqui nesta manhã, é a
Medalha do Mérito Legislativo, essas 12 medalhas a que eu
tinha direito nos quatro anos eu acho que estão em boas mãos,
o projeto PROERD merece como eu disse essas medalhas. Então
muito obrigado a todos vocês.

Invocando a proteção de Deus, declaro encerrada esta
Sessão Solene convidando a todos para um coquetel que será
servido no Salão Nobre desta Casa, aqui do lado, vocês estão
todos convidados. Tenham todos um ótimo dia, fiquem com
Deus. E até a próxima oportunidade.

Está encerrada.

(Encerra-se esta sessão solene às 10 horas e 17
minutos).

SUPSUPSUPSUPSUP..... DE RECURSOS HUMANOS DE RECURSOS HUMANOS DE RECURSOS HUMANOS DE RECURSOS HUMANOS DE RECURSOS HUMANOS

ATO Nº1641/2018-SRH/P/ALE

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTA-
DO 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:

N O M E A R

ADRIAN NICOLLY JALES MAMEDE, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Assistente Parlamentar, código

ASP-11, no Gabinete da 4ª Secretaria - Deputada Rosangela
Donadon, a contar de 02 de julho de 2018.

Porto Velho, 12 de julho de 2018.

MAURÃO DE CARVALHO     ARILDO LOPES DA SILVA
   PRESIDENTE                     SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº1646/2018-SRH/P/ALE

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTA-
DO 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:

N O M E A R

ALCIMAR SALUSTIANO SANTOS, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Assistente Parlamentar, código
ASP-11, no Gabinete do Deputado Hermínio Coelho, a contar
de 02 de julho de 2018.

Porto Velho, 12 de julho de 2018.

MAURÃO DE CARVALHO     ARILDO LOPES DA SILVA
   PRESIDENTE                     SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº1602/2018-SRH/P/ALE

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTA-
DO 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:

N O M E A R

ALEXANDRA OLIVEIRA DA SILVA, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Assistente Parlamentar, código
ASP-11, no Gabinete do Deputado Adelino Follador, a contar
de 02 de julho de 2018.

Porto Velho, 10 de julho de 2018.

MAURÃO DE CARVALHO     ARILDO LOPES DA SILVA
   PRESIDENTE                     SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº1592/2018-SRH/P/ALE

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTA-
DO 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:

A L T E R A R

A referência Cargo em Comissão do servidor ALEXANDRO
BARROSO DUARTE SANTANA, matrícula 200163114, Assis-
tente Parlamentar, para código ASP-22, e relotar no Gabinete
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da 1ª Vice Presidência - Deputado Edson Martins, contar de 02
de julho de 2018.

Porto Velho, 09  de julho de 2018.

MAURÃO DE CARVALHO     ARILDO LOPES DA SILVA
   PRESIDENTE                     SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº1575/2018-SRH/P/ALE

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

N O M E A R

ANTONIO ALVES SALDANHA, para exercer o Cargo de Provi-
mento em Comissão de Assessor Técnico, código AT-30, no
Gabinete do Secretário de Segurança Institucional, a contar de
02 de julho de 2018.

Porto Velho, 06 de julho de 2018.

MAURÃO DE CARVALHO     ARILDO LOPES DA SILVA
   PRESIDENTE                     SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº1588/2018-SRH/P/ALE

O PRESIDENTE ASSEMBLÉIA 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:

E X O N E R A R

Os Servidores relacionados, do Cargo de Provimento em
Comissão, que exerce no Gabinete do Deputado  Edson Martins,
a contar  de 02 de julho de 2018.

Nome Código
CARMEN LUZIA LOPES RODRIGUES ASP-19
HUDSON DE OLIVEIRA DO NASCIMENTO ASP-14
KLISAYNARA MARQUES DO NASCIMENTO ASP-11
SIMONI BARROSO DA SILVA JESUS ASP-11
VENANCIO DA MATA VIEIRA ASP-14
WALTER DOS SANTOS JUNIOR ASP-11

Porto Velho, 09 de julho  de 2018.

MAURÃO DE CARVALHO     ARILDO LOPES DA SILVA
   PRESIDENTE                     SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº1603/2018-SRH/P/ALE

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

N O M E A R

CLEONICE FERREIRA BORGES DA SILVA, para exercer o
Cargo de Provimento em Comissão de Assistente Parlamen-
tar, código ASP-20, no Gabinete do Deputado Adelino Follador,
a contar de 02 de julho de 2018.

Porto Velho, 10 de julho de 2018.

MAURÃO DE CARVALHO     ARILDO LOPES DA SILVA
   PRESIDENTE                     SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº1587/2018-SRH/P/ALE

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTA-
DO 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:

A L T E R A R

A referência do Cargo em Comissão do servidor
CRYSTHOFHER RAPHAEL W. DE OLIVEIRA FARES, matrí-
cula nº 200163117, Assessor Técnico, para o código AT-22, e
relotar no Gabinete da Comissão Permanente de Saúde, Pre-
vidência e Assistência Social, a contar de 1º de julho de 2018.

Porto Velho, 09  de julho de 2018.

MAURÃO DE CARVALHO     ARILDO LOPES DA SILVA
   PRESIDENTE                     SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº1647/2018-SRH/P/ALE

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTA-
DO 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:

N O M E A R

DANYELE DE OLIVEIRA, para exercer o Cargo de Provimen-
to em Comissão de Assistente Parlamentar, código ASP-11,
no Gabinete do Deputado Hermínio Coelho, a contar de 02 de
julho de 2018.

Porto Velho, 12 de julho de 2018.

MAURÃO DE CARVALHO     ARILDO LOPES DA SILVA
   PRESIDENTE                     SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº1638/2018-SRH/P/ALE

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTA-
DO 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:
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A L T E R A R

O Cargo em Comissão do servidor DEIVIDE LOPES DA SIL-
VA, matrícula 200164223, para Assistente Técnico, e relotar
no Gabinete da Comissão Permanente de Defesa dos Direitos
Humanos e Cidadania, contar de 02 de julho de 2018.

Porto Velho, 11  de julho de 2018.

MAURÃO DE CARVALHO     ARILDO LOPES DA SILVA
   PRESIDENTE                     SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº1561/2018-SRH/P/ALE

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTA-
DO 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:

E X O N E R A R

EDINA APARECIDA DA CRUZ, do Cargo de Provimento em
Comissão de Assistente Parlamentar, código ASP-11, do Gabi-
nete do Deputado Ribamar Araújo, a contar de 1º de julho de
2018.

Porto Velho, 04   de julho de 2018.

MAURÃO DE CARVALHO     ARILDO LOPES DA SILVA
   PRESIDENTE                     SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº1585/2018-SRH/P/ALE

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTA-
DO 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:

N O M E A R

ELENI CANDIDO DA SILVA, para exercer o Cargo de Provi-
mento em Comissão de Assessor Especial de Gabinete, código
DGS-3, no Gabinete do Deputado Só na Bença, a contar de 02
de julho de 2018.

Porto Velho, 06 de julho de 2018.

MAURÃO DE CARVALHO     ARILDO LOPES DA SILVA
   PRESIDENTE                     SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº1586/2018-SRH/P/ALE

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTA-
DO 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:

N O M E A R

ELIAS BARBOSA DOS SANTOS, para exercer o Cargo de Pro-
vimento em Comissão de Assessor Especial de Gabinete, códi-
go DGS-3, no Gabinete do Deputado Ribamar Araujo, a contar
de 02 de julho de 2018.

Porto Velho, 09 de julho de 2018.

MAURÃO DE CARVALHO     ARILDO LOPES DA SILVA
   PRESIDENTE                     SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº1604/2018-SRH/P/ALE

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTA-
DO 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:

N O M E A R

EMILIA OSMARINA BOTELHO COSTA NASCIMENTO, para
exercer o Cargo de Provimento em Comissão de Assistente
Parlamentar, código ASP-19, no Gabinete do Deputado Adelino
Follador, a contar de 02 de julho de 2018.

Porto Velho, 10 de julho de 2018.

MAURÃO DE CARVALHO     ARILDO LOPES DA SILVA
   PRESIDENTE                     SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº1624/2018-SRH/P/ALE

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTA-
DO 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:

N O M E A R

ERMANO FRANCO, para exercer o Cargo de Provimento em
Comissão de Assistente Parlamentar, código ASP-11, no Gabi-
nete do Deputado Jean Oliveira, a contar de 02 de julho de
2018.

Porto Velho, 10 de julho de 2018.

MAURÃO DE CARVALHO     ARILDO LOPES DA SILVA
   PRESIDENTE                     SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº1678/2018-SRH/P/ALE

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTA-
DO 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:
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N O M E A R

FABIO PATRICIO NETO, para exercer o Cargo de Provimento
em Comissão de Assessor Técnico, código AT-20, no Gabinete
da 1ª Vice Presidência – Deputado Edson Martins, a contar de
02 de julho de 2018.

Porto Velho, 16 de julho de 2018.

MAURÃO DE CARVALHO     ARILDO LOPES DA SILVA
   PRESIDENTE                     SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº1576/2018-SRH/P/ALE

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

N O M E A R

FERNANDO CESAR LESSA REIS, para exercer o Cargo de Pro-
vimento em Comissão de Assessor Técnico, código AT-30, no
Gabinete do Secretário de Planejamento e Orçamento, a con-
tar de 02 de julho de 2018.

Porto Velho, 06 de julho de 2018.

MAURÃO DE CARVALHO     ARILDO LOPES DA SILVA
   PRESIDENTE                     SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº1637/2018-SRH/P/ALE

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

N O M E A R

FRANCIELE FELICIO TIMOTEO, para exercer o Cargo de Pro-
vimento em Comissão de Assistente Técnico, código AST-11,
no Gabinete da Comissão Permanente de Educação e Cultura,
a contar de 02 de julho de 2018.

Porto Velho, 11 de julho de 2018.

MAURÃO DE CARVALHO     ARILDO LOPES DA SILVA
   PRESIDENTE                     SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº1684/2018-SRH/P/ALE

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

N O M E A R

HERNAN HELLMANN DE OLIVEIRA MARTINS, para exercer
o Cargo de Provimento em Comissão de Assistente Parlamen-
tar, código ASP-12, no Gabinete do Deputado Cleiton Roque, a
contar de 02 de julho de 2018.

Porto Velho, 16 de julho de 2018.

MAURÃO DE CARVALHO     ARILDO LOPES DA SILVA
   PRESIDENTE                     SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº1672/2018-SRH/P/ALE

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTA-
DO 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:

A L T E R A R

A referência Cargo em Comissão do servidor JOSE LAZARO
COSTA GONÇALVES, matrícula 200162983, Assessor Técni-
co, para código AT-22, no Departamento Administrativo de
Obras, da Secretaria de Engenharia e Arquitetura, contar de
02 de julho de 2018.

Porto Velho, 16  de julho de 2018.

MAURÃO DE CARVALHO     ARILDO LOPES DA SILVA
   PRESIDENTE                     SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº1657/2018-SRH/P/ALE

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTA-
DO 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:

N O M E A R

JOSIANE OLIVEIRA DE FREITAS, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Assistente Técnico, código AST-
14, no Departamento de Almoxarifado e Patrimônio, da Supe-
rintendência de Logística, a contar de 02 de julho de 2018.

Porto Velho, 13 de julho de 2018.

MAURÃO DE CARVALHO     ARILDO LOPES DA SILVA
   PRESIDENTE                     SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº1673/2018-SRH/P/ALE

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTA-
DO 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:
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A L T E R A R

A referência Cargo em Comissão da servidora JOSINAURA
ACIOLES SILVA, matrícula 200164641, Assistente Técnico,
para código AST-26, do Gabinete da Presidência, contar de 02
de julho de 2018.

Porto Velho, 16  de julho de 2018.

MAURÃO DE CARVALHO     ARILDO LOPES DA SILVA
   PRESIDENTE                     SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº1639/2018-SRH/P/ALE

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTA-
DO 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:

N O M E A R

MARCIA FAGUNDES, para exercer o Cargo de Provimento em
Comissão de Assistente Parlamentar, código ASP-11, no Gabi-
nete do Deputado Léo Moraes, a contar de 02 de julho de
2018.

Porto Velho, 11 de julho de 2018.

MAURÃO DE CARVALHO     ARILDO LOPES DA SILVA
   PRESIDENTE                     SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº1679/2018-SRH/P/ALE

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTA-
DO 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:

A L T E R A R

A referência Cargo em Comissão do servidor MARCOS
VINICIUS DA SILVA SOUSA, matrícula 200161621, Assessor
Técnico, para código AT-30, do Gabinete da Presidência, con-
tar de 02 de julho de 2018.

Porto Velho, 16  de julho de 2018.

MAURÃO DE CARVALHO     ARILDO LOPES DA SILVA
   PRESIDENTE                     SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº1547/2018-SRH/P/ALE

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTA-
DO 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:

E X O N E R A R

MARIA DE LOURDES MACEDO DE OLIVEIRA, do Cargo de
Provimento em Comissão de Assistente Parlamentar, código
ASP-11, do Gabinete do Deputado Ezequiel Junior, a contar de
1º de julho de 2018.

Porto Velho, 03   de julho de 2018.

MAURÃO DE CARVALHO     ARILDO LOPES DA SILVA
   PRESIDENTE                     SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº1642/2018-SRH/P/ALE

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTA-
DO 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:

N O M E A R

MARILENE DA CRUZ SORROCHE, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Assistente Parlamentar, código
ASP-19, no Gabinete do Deputado Marcelino Tenório, a contar
de 02 de julho de 2018.

Porto Velho, 12 de julho de 2018.

MAURÃO DE CARVALHO     ARILDO LOPES DA SILVA
   PRESIDENTE                     SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº1618/2018-SRH/P/ALE

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTA-
DO 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:

A L T E R A R

O Cargo em Comissão da servidora MARY VANESKA VIEIRA
MACENA, matrícula 200164370, para Secretária de Apoio,
código DGS-9, e relotar no  Gabinete da 1ª Vice Presidência –
Deputado Edson Martins, contar de 02 de julho de 2018.

Porto Velho, 10  de julho de 2018.

MAURÃO DE CARVALHO     ARILDO LOPES DA SILVA
   PRESIDENTE                     SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº1662/2018-SRH/P/ALE

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTA-
DO 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:
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N O M E A R

NUNES ESTEFANO DE CASTRO, para exercer o Cargo de Pro-
vimento em Comissão de Assistente Técnico, código AST-21,
no Gabinete do Deputado Aélcio da TV, a contar de 02 de julho
de 2018.

Porto Velho, 16 de julho de 2018.

MAURÃO DE CARVALHO     ARILDO LOPES DA SILVA
   PRESIDENTE                     SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº1623/2018-SRH/P/ALE

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

E X O N E R A R

ORLANDO DIAS SATELIS, do Cargo de Provimento em Co-
missão de Assistente Parlamentar, código ASP-11, do Gabinete
do Deputado Jean Oliveira, a contar de 1º de julho de 2018.

Porto Velho, 10  de julho de 2018.

MAURÃO DE CARVALHO     ARILDO LOPES DA SILVA
   PRESIDENTE                     SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº1578/2018-SRH/P/ALE

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

E X O N E R A R

PABLO ALVES BRITTO, do Cargo de Provimento em Comis-
são de Assistente Parlamentar, código ASP-11, do Gabinete do
Deputado Geraldo da Rondônia, a contar de 1º de julho de
2018.

Porto Velho, 06   de julho de 2018.

MAURÃO DE CARVALHO     ARILDO LOPES DA SILVA
   PRESIDENTE                     SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº1680/2018-SRH/P/ALE

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

A L T E R A R

A referência Cargo em Comissão do servidor PAULO MAGNO
SILVA SOUSA, matrícula 200162719, Assistente Técnico, para

código AST-30, do Gabinete da Presidência, contar de 02 de
julho de 2018.

Porto Velho, 16  de julho de 2018.

MAURÃO DE CARVALHO     ARILDO LOPES DA SILVA
   PRESIDENTE                     SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº1663/2018-SRH/P/ALE

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTA-
DO 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:

N O M E A R

PEDRO GEOVAR RIBEIRO JUNIOR, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Coordenador Fiscal, código DGS-
6, na Divisão de Investigação, Informação e Controle
Operacional, do Departamento de Policia Legislativa, a contar
de 02 de julho de 2018.

Porto Velho, 16 de julho de 2018.

MAURÃO DE CARVALHO     ARILDO LOPES DA SILVA
   PRESIDENTE                     SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº1577/2018-SRH/P/ALE

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTA-
DO 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:

N O M E A R

WALTEY DE OLIVEIRA NERY, para exercer o Cargo de Pro-
vimento em Comissão de Assistente Técnico, código AST-30,
no Gabinete da Presidência, a contar de 02 de julho de 2018.

Porto Velho, 06 de julho de 2018.

MAURÃO DE CARVALHO     ARILDO LOPES DA SILVA
   PRESIDENTE                     SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº 470/2018-SRH/D/P/ALE

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTA-
DO 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 o Paragrafo Único do Art. 1º da Resolução
n° 327, de 9 de março de 2016.

RESOLVE:

Conceder 01 (uma) diária no dia 01/08/2018, ao Deputado
Estadual MAURO DE CARVALHO, cadastro nº 200090481, con-
forme Processo nº. 00010491/2018-42.

Porto Velho - RO, 31 de Julho de 2018.

MAURÃO DE CARVALHO     ARILDO LOPES DA SILVA
   PRESIDENTE                     SECRETÁRIO GERAL



31 DE JULHO DE 2018Nº 127 2271Pág.9ª LEGISLATURA

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

D O - e - A L E / R O

SUP. DE COMPRAS E LICITAÇÕES


	TAQUIGRAFIA
	SUP. DE RECURSOS HUMANOS
	SUP. DE COMPRAS E LICITAÇÕES

		2018-07-31T12:23:48-0400
	ROBISON LUZ DA SILVA:16177274234




