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12ª SESSÃO SOLENE PARA ENTREGA DE MEDALHA
DO MÉRITO LEGISLATIVO A DRA. EUMA TOURINHO.

Em 26 de Abril de 2018

Presidência do Sr.
JESUÍNO BOABAID - Deputado

(Às 16 horas e 15 minutos é aberta a Sessão)

O SR. LENILSON GUEDES (Mestre de Cerimônias) – Senho-
ras e senhores boa tarde, sejam todos bem-vindos mais uma
vez, a Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia.

Saudamos em nome do Exmº. Sr. Deputado Maurão de
Carvalho, Presidente desta Casa, demais Parlamentares.

A Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia, após
aprovação em Plenário de Requerimento do Exmº. Sr. Deputa-
do Estadual Jesuíno Boabaid, realiza Sessão Solene de Outor-
ga de Medalha do Mérito Legislativo a Exmª. Sra. Juíza Euma
Mendonça Tourinho.

Lembramos as senhoras e senhores que esta Sessão
Solene está sendo transmitida ao vivo através do endereço
al.ro.leg.br.

Convidamos para compor à Mesa o Exmº. Sr. Deputado
Jesuíno Boabaid, proponente desta Sessão Solene de Homena-
gem; Exmº. Sr. Desembargador Raduan Miguel Filho, repre-
sentando o Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia; Exmº.
Sr. Desembargador Alexandre Miguel, Presidente da Associa-
ção dos Magistrados do Estado de Rondônia – AMERON; Exmº.
Sr. Dr. Hildon Chaves, Prefeito do Município de Porto Velho;
Exmª. Sra. Dra. Euma Mendonça Tourinho, Juíza de Direito do

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, homenageada; Dr.
Juraci Jorge da Silva, Procurador Geral do Estado; Dr. Marcus
Edson de Lima, Defensor Público Geral; Dr. Rochilmer Melo da
Rocha Filho, representando a OAB/RO.

O SR. JESUÍNO BOABAID (Presidente) – Invocando a pro-
teção de Deus e em nome do povo rondoniense declaro aber-
ta esta Sessão Solene de Outorga de Medalha de Mérito
Legislativo a Exmª. Sra. Juíza, Euma Mendonça Tourinho.

O SR. LENILSON GUEDES (Mestre de Cerimônias) – Con-
vidamos 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)

O SR. LENILSON GUEDES (Mestre de Cerimônias) – Muito
obrigado, podem sentar.

Antes das palavras iniciais de Sua Excelência o Senhor
Deputado Jesuíno Boabaid, proponente desta Sessão Solene
de Homenagem, registramos e agradecemos a presença do
Senhor Euro Tourinho, avô da homenageada; também do
Senhor Euro Tourinho Filho, pai da homenageada; senhor
Henrique Rocha, tio da homenageada; Excelentíssima Senho-
ra Sueli Aragão, parlamentar de legislatura anterior, muito
obrigado pela sua presença; Dra. Sandra Merenda,
magistrada, Juíza de Direito; Senhoras e Senhores amigos da
homenageada; Senhoras e Senhores Funcionários do Tribu-
nal de Justiça; Senhor Márcio Souza, esposo da homenagea-
da; Lucas Tourinho, filho da homenageada; Henrique Rocha,
tio da homenageada; Dr. Eudes Tourinho, tio da homenagea-
da; Dr. Lindomar Bezerra, Delegado de Polícia Civil; Dr.
Roberson Bertone, Defensor Público; Excelentíssimo Senhor
Cláudio Alfredo Guastella, vice-cônsul da Itália; Dra. Inês
Moreira da Costa; Dr. Euler Tourinho, mais uma vez, tio da
homenageada; Senhor Marcelo Hagge, Secretário Adjunto da
SEFIN; Senhora Claricéa Soares, Presidente da Associação
Casa Família Rosetta; Dr. Alexandre Marcelo Aragão, amigo
da homenageada; Dra. Silvana Maria de Freitas, juíza auxiliar
da Presidência do Tribunal de Justiça; Dr. Aparício Carvalho,
Reitor da FIMCA; Dra. Maria Silvia Carvalho de Morais, Reitora
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da Faculdade Metropolitana; Excelentíssimo Senhor Dr. Paulo
Rogério José, Juiz do Tribunal Regional Eleitoral; Senhora Marilda
Tourinho, prima da homenageada; de uma forma geral, as
senhoras e senhores que nos honram com as suas presenças
nesta Sessão Solene proposta pelo Excelentíssimo Senhor De-
putado Jesuíno Boabaid; Dr. Luiz Antônio Ribeiro Miralha, advo-
gado.

Com a palavra Sua Excelência, o Senhor Deputado Jesuíno
Boabaid.

O SR. JESUÍNO BOABAID (Presidente) – Em primeiro lugar,
cumprimentar a todos os presentes em especial ao senhor Léo,
viu Léo, se sinta aqui com muita honra, foi por sua pessoa o
qual fez o encaminhamento de um pedido e apresentou o cur-
rículo da Dra. Euma. Então, cumprimentar você, cidadão do
povo; Desembargador Raduan Miguel Filho, representando o
Tribunal de Justiça; Desembargador Alexandre Miguel, Presi-
dente da Associação dos Magistrados do Estado; Excelentíssimo
Senhor Prefeito de Porto Velho, Hildon Chaves; Dr. Juraci da
Silva, Procurador Geral do Estado; Dr. Marcus Edson de Lima,
Defensor Público Geral; Dr. Rochilmer Melo da Rocha Filho, re-
presentando aqui a Ordem e a pessoa hoje, em especial a Dra.
Juíza de Direito Euma Tourinho.

Quando aportei nesta Casa, vi que temos diversas
comendas que ora podem ser proferidas ou deferidas às pes-
soas que tem grandes serviços relevantes ao Estado de
Rondônia. Eu, nesta Mesa aqui, várias pessoas têm sim vários
serviços prestados, vários serviços relevantes, assim como tam-
bém na galeria desta Casa; mas, eu sempre tive esse zelo,
essa cautela de buscar quando é apresentado um currículo,
analisar bem o contexto e as suas ações perante o povo de
Rondônia. Então, eu me sinto muito bem a vontade viu Douto-
ra, analisando o seu currículo, é um currículo que é digno sim
de ter essa Comenda, esta Medalha de Mérito Legislativo, o
qual foi apresentada por minha pessoa aos demais parlamen-
tares e aprovada sem sombra de dúvida sem nenhuma ressal-
va. Então, hoje eu me sinto muito feliz; estar aqui nesta Mesa,
e poder participar desta Comenda, desta proposição e desta
Comenda, desta entrega. Faço aqui, às vezes que os parla-
mentares, nós somos 24, a maioria do interior e temos alguns
na capital e é um período um pouco complexo, é um período
em que os deputados estão nas suas bases, estão buscando aí
apresentação dos seus projetos e é um ano, é um ano que
muitos buscam a reeleição, por isso eu vejo também que a
justificativa de não ter tantos parlamentares. Mas, certamente
se estivessem em Porto Velho, muitos estariam aqui com a
senhora, pode ter certeza disso.

No mais, eu vou passar aqui ao senhor avô, Dr. Euro
Tourinho, para ele poder fazer a fala.

O SR.  EURO TOURINHO – Boa tarde a todos! Excelentíssimo
Deputado Jesuíno Boabaid, em nome do qual cumprimento a
plateia, Excelentíssimo Desembargador Raduan Miguel, Presi-
dente da Justiça de Porto Velho, em nome, que essa festa é da
Assembleia e da Justiça, então em nome dos dois quero cum-
primentar todos os presentes. É sem dúvida motivo de muito
orgulho para todos nós da Família Tourinho essa Sessão Sole-
ne, em que a Assembleia Legislativa de Rondônia, acolhendo
proposta do Deputado Jesuíno Boabaid, homenageia com a
entrega da Medalha do Mérito Legislativo a Juíza Euma Men-
donça Tourinho, pelos relevantes serviços prestados ao Esta-
do. Senhor Presidente Maurão de Carvalho, peço licença para
agradecer a sensibilidade do Deputado Jesuíno Boabaid, que
teve atenção necessária, a atenção que somente se pode ter

com preparo para juntamente com seus pares nos surpreen-
der de forma tão positiva com esta honraria concedida a mi-
nha querida neta. Muito obrigado ao Deputado Boabaid, e a
todos os Deputados que concederam a nossa Juíza tão impor-
tante honraria. É preciso dizer que nem sempre os bons tra-
balhos são reconhecidos, e por causa disso nos associar a
Cícero, o grande orador romano que dizia: “Nenhum dever é
mais importante do que a gratidão”. Esta homenagem tenho
certeza ficará registrada de modo indelével muito mais do
que num diploma, na verdade é de um quadro, nas nossas
mentes e nos nossos corações. Por tudo isso; não posso ex-
pressar em palavras um sentimento que me invade de felici-
dade por ver uma neta querida, como é da Juíza Euma Men-
donça Tourinho, ser homenageada pelos serviços prestados a
Rondônia. Poderia dizer que efetivamente ela merece, mas,
vou dizer que esta homenagem de fato aumenta o peso de
sua responsabilidade, é uma medalha que homenageia as
qualidades que possuem que não se encerram com esta sole-
nidade, mas, tenho certeza a fará se esforçar mais para con-
tinuar sendo merecedora dessa distinção. E ser merecedora
antes de tudo continuar a preservar a conduta, a honra, a
nobreza e a dignidade no exercício de sua profissão, com a
consciência de que trabalha em prol de encontrar soluções
justas e ser um instrumento para diminuir as desigualdades.
Não posso deixar de dizer que a Juíza Euma, para mim conti-
nua a ser a menina que não desistia de perseguir seus so-
nhos, e que ela continue em busca deles para conseguirmos
uma sociedade muito melhor. Muito obrigado.

O SR. LENILSON GUEDES (Mestre de Cerimônias) – Nesse
momento o Senhor Euro Tourinho, fará a entrega de um bu-
quê de flores a Excelentíssima Senhora Juíza Euma Mendonça
Tourinho.

(Entrega de buquê de flores)

Queremos saudar também ao Excelentíssimo Senhor
Desembargador Gilberto Barbosa.

O SR. JESUÍNO BOABAID (Presidente) – Agora com a pa-
lavra o Senhor Desembargador Raduan Miguel.

O SR. RADUAN MIGUEL – Excelentíssimo Senhor Deputado
Jesuíno Boabaid, membro desta Casa de Leis e deputado pro-
ponente da homenagem a colega Euma Mendonça, Exmº Sr.
Dr. desembargador Alexandre Miguel, Presidente da Associa-
ção dos Magistrados do Estado de Rondônia, Exmº Sr. Dr.
Hildon Chaves, Prefeito de Porto Velho, Dr. Juraci Jorge da
Silva, procurador Geral do Estado, Exmº Sr. Dr. Marcus Edson
de Lima, Defensor Público Geral, Exmº Sr. Dr. Rochilmer Melo
Rocha Filho, digno advogando representante a honorável Or-
dem dos Advogados do Brasil. Minhas senhoras, meus senho-
res. Dr. Euro Tourinho, avô, representante desse clã maravi-
lhoso de onde surge a nossa homenageada e Excelentíssima
colega, amiga, Dra. Euma Tourinho, homenageada de hoje
pelos serviços de ontem e que permanecerá para sempre es-
ses serviços relevantes que Vossa Excelência tem hoje reco-
nhecido por essa Casa de Leis. Falarei pouco, apenas para
registrar a alegria do qual o Poder Judiciário do Estado de
Rondônia tem em que um dos seus membros se destaca na
sociedade de uma forma indelével como a Dra. Euma, que
recebe esse reconhecimento da Casa do Povo. Isso soa para
nós Magistrados uma importância incomensurável, até mes-
mo porque ao Magistrado não é dado o direito de se vanglori-
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ar dos seus atos. Mas a sociedade deve sim reconhecer esses
atos excepcionais praticados pelos Magistrados, tal como os
atos que essa Casa de Leis reconhece como feitos pela douto-
ra Euma. E que certamente todos nos pelo prestigio que
estamos dando hoje a ela nessa data assinamos embaixo des-
se reconhecimento que a Casa de Leis do Estado de Rondônia
faz a Dra. Euma, aliás me permita a amiga Euma, mas um
reconhecimento a essa família maravilhosa de onde ela vem,
a essa família maravilhosa que eu tive o prazer de conhecer
desde quando em Rondônia aportei há mais de 36 anos, e
conheci Dr. Euro, pai, avô sentado na sua salinha no Jornal Alto
Madeira, com a sua máquina fotográfica que ele não se desco-
lava dela, não sei porque hoje ele não está com ela aqui. E era
uma alegria ver aquele homem trabalhando e dando não só
trabalho, mas o exemplo para ter pessoas maravilhosas na
sua família como a Dra. Euma. Novamente, minha vida se cru-
za com a vida da Dra. Euma quando ela chega em Porto Velho
depois de ter prestado o concurso com uma recomendação,
parece que era um mandado para que procurasse o Dr. Raduan,
um amigo comum, nem sabíamos que era amigo comum havia
recomendado a ela, o Dr. Lineu Bonora, recomendado a ela
que se cruzasse, que cruzasse o meu caminho. E desde então
temos trabalhado juntos, e eu tenho visto esse grande esforço
pelo bem comum que a Dra. Euma faz um trabalho excepcio-
nal, e é isso que nós cidadãos devemos fazer trabalhos excep-
cionais, trabalhar o normal não é nada demais, é nossa obri-
gação cumprir a lei, no caso da magistratura prolatar suas
sentenças, termina o expediente vai para casa, isso é o nor-
mal, o anormal é ter atitudes como a da Dra. Euma que hoje
tem esse reconhecimento da sociedade rondoniense, e Rondônia
hoje está regozijando e de bastante regozijo e merecedor dos
parabéns não só pela homenagem, mas porque tem uma pes-
soa que é rondoniense de corpo, alma e coração como a Dra.
Euma. Queremos ter mais brasileiros como ela e queremos
também que esta Casa de leis faça esse reconhecimento com
todos os rondonienses que trabalham e que labutam como ela
que são merecedores. Eu agradeço, fico muito lisonjeado de
estar aqui hoje representando o Presidente do Tribunal de Jus-
tiça que por outros afazeres não pode estar aqui, mas que me
pediu pessoalmente que falasse em seu nome e transmitisse a
alegria que é ter nos quadros da magistratura magistrados do
quilate da Dra. Euma, e de onde vem era o que a gente pode-
ria esperar. Muito obrigado a todos.

O SR. JESUÍNO BOABAID (Presidente) – Com a palavra
agora o Desembargador Alexandre Miguel.

O SR. ALEXANDRE MIGUEL – Sr. Deputado Jesuíno Boabaid,
Presidente desta Mesa; senhor Desembargador Raduan Miguel
Filho, representando o Tribunal de Justiça; senhor Prefeito
Hildon Chaves; Dr. Juraci Jorge, Procurador Geral do Estado;
Digno Defensor Público Geral Marcus Edson de Lima; Dr.
Rochilmer Melo da Rocha, representando a OAB; nossa queri-
da homenageada de hoje Juíza Euma Mendonça Tourinho, seus
familiares, seus amigos, seu esposo e filho. Gostaria em pri-
meira mão evidentemente congratular Euma por este momen-
to tão distinto da sua vida Medalha de Mérito Legislativo e o
faço contando que a conheci em 1998 quando ainda fazia o
concurso da magistratura e eu tive o privilégio de participar
desta ocasião, inclusive permanecendo na sala onde V.Exª fa-
zia a prova e já naquela ocasião, talvez eu nunca lhe tenha
dito isso, me surpreendera pela maneira com que atuava mes-
mo ali na ocasião da prova compenetrada para realizar aquele
desafio, aquela etapa e tenho certeza que aquilo lhe era de

um sonho e que logo na sequencia se tornou realidade quando
em 1999 V.Exª tomou posse, e digo que naquele momento me
chamou a atenção porque já no final da prova V.Exª não queria
entregar a prova, de tamanha dedicação e gosto por aquilo
que estava e pelo sonho que perseguia em querer realizar.
Enfim, passaram-se aí tantos anos e digo hoje, Euma, que é
digno inclusive de estar aqui contigo em nome dos magistra-
dos de Rondônia para saudá-la. E parafraseando o nosso mestre
Padre Antônio Vieira, que dizia em uma de seus escritos que
todo dia é dia de julgamento, ou fazemos julgamento ou so-
mos julgados, e nós magistrados estamos habituados a todo
dia ser um dia de julgamento pelas decisões que proferimos,
só que hoje Vossa Excelência está sendo julgada, está sendo
julgada pela Casa de Leis e lhe dá esta distinta homenagem, a
ter aqui sua família junto com os seus amigos, o que demons-
tra nada mais do que o grande merecimento pela carreira que
Vossa Excelência fez durante todos esses, praticamente 20 anos
de atividades. E concluo sobre essa máxima de Antônio Vieira,
dizendo: Nesse julgamento Vossa Excelência ascendeu ao céu.
Muito obrigado.

O SR. JESUÍNO BOABAID (Presidente) - Agora com a pala-
vra o Excelentíssimo Senhor, Dr. Hildon Chaves, Prefeito de
Porto Velho.

O SR. HILDON CHAVES - Excelentíssimo Senhor Deputado
Jesuíno Boabaid, em seu nome saúdo todos os Deputados es-
taduais; Excelentíssimo Dr. Rochilmer, aqui representando o
Dr. Andrey Cavalcante, receba as nossas saudações; Dr. Marcus
Edson, Defensoria Geral; Dr. Alexandre Miguel, Desembargador
Alexandre Miguel; Desembargador Raduan Miguel; Dr. Juraci;
Dr. Eudes; Dr. Euro. Dra. Euma, este reconhecimento deste
Parlamento, é muito justo e também por vias transversas, ho-
menageia todas as Magistradas do Estado de Rondônia. A se-
nhora, como filha da terra, eu imagino como à senhora deva
estar se sentindo neste momento em receber esse reconheci-
mento público do Parlamento Estadual, através do proponen-
te, o Deputado Jesuíno Boabaid. Eu fiquei muito feliz quando
recebi o seu convite, porque conheço o seu trabalho, conheço
o seu trabalho no início, eu não lembrava o ano, mas, o Dr.
Alexandre, me lembrou, 98. Em 98 quando a senhora estava
iniciando os seus primeiros passos na Magistratura, os primei-
ros passos desta brilhante caminhada na Magistratura
Rondoniense, eu estava vindo do interior do Estado como Pro-
motor de Justiça, promovido para a Capital, eu estava, nós
trabalhamos juntos durante certo tempo, durante alguns me-
ses e mesmo no início de carreira, a senhora já demonstrou
que se tornaria a grande magistrada que é no nosso Estado e
que honra a magistratura rondoniense e nos honra a todos.
Parabéns pela justa e merecida homenagem e aproveito este
momento para estender oficialmente o nosso reconhecimento
através da Prefeitura de Porto Velho, pelo seu trabalho e para-
benizar o proponente, Deputado Jesuíno, pela justa homena-
gem. Muito obrigado, boa tarde a todos.

O SR. JESUÍNO BOABAID (Presidente) – Com a palavra
agora o Senhor Marcus Edson, Defensor Público Geral.

O SR. MARCUS EDSON DE LIMA – Em primeiro lugar eu gos-
taria de cumprimentar o nosso Deputado Jesuíno Boabaid, que
preside esta reunião, essa homenagem a Dra. Euma; do
Desembargador Raduan Miguel, representando o Tribunal de
Justiça do Estado de Rondônia, um Tribunal de vanguarda do
nosso país, reconhecido por esta, por ser um tribunal avança-
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do e um dos melhores do país, senão o melhor; nosso
Desembargador Alexandre Miguel, amigo com quem muito con-
versamos, discutimos acerca do Judiciário brasileiro, das atua-
ções da Defensoria Pública e do que podemos apoiar o Judici-
ário e ser apoiado por ele para crescimento, visto que o Estado
só avança quando de mãos dadas seguimos para esse avanço,
em nome de quem cumprimento os outros magistrados aqui
presentes, alguns que já tive oportunidade de trabalhar quan-
do na atividade fim; cumprimento o nosso Prefeito, Dr. Hildon
Chaves, Promotor de Justiça, hoje Prefeito da nossa cidade de
Porto Velho; Dr. Juraci, Procurador Geral do Estado, a quem
cumprimento também, que leve os meus cumprimentos ao nosso
Governador do Estado, Dr. Daniel Pereira; Dr. Rochilmer, repre-
sentando a Ordem dos Advogados do Brasil, instituição que
tenho muitos amigos, leve os meus cumprimentos ao Dr. Andrey;
ao Dr. Márcio Melo, amigos pessoais e agradeço também a
parceria em que a OAB atua no Estado de Rondônia; então,
receba os meus cumprimentos e leve a Presidência da Institui-
ção. Dra. Euma, eu não me preparei para isso, vou falar de
improviso assim como meu amigo Alexandre Miguel, mas, sai-
ba que são palavras de coração. Quando eu recebi o convite
para esta homenagem, eu fiquei muito lisonjeado, eu estava
viajando, eu estava em Brasília até ontem, antecipei minha
vinda, fiz questão de vir aqui para prestigiar esse momento.
Dra. Euma, seria, seria redundante falar aqui para pessoas
que a conhecem tão bem, aliás, muito mais que eu, mas, é
importante dizer; uma pessoa “que marcada”, uma pessoa que
de longe se verifica as características da honestidade, caracte-
rística da humildade e outras características que revelam um
grande ser humano que é. Tenho muita admiração pela senho-
ra, Vossa Excelência passa para a gente, para mim pelo menos
e para vários de meus colegas, para outras pessoas um exem-
plo a ser seguido. Espelho-me muito na sua atuação, tento
fazer o máximo possível para que chegue perto dessa sua atu-
ação que muito nos engrandece. A senhora é uma rondoniense,
a primeira preocupação quando chegamos aqui em cima foi se
iríamos ouvir o Hino de Rondônia na sua homenagem; a se-
gunda coisa que eu ouvi da senhora, foi que a senhora estava
até aguentando até quando falaram do seu vínculo com
Rondônia, e aí a senhora se derrubou. Isso é muito bacana
para mim, principalmente eu que venho de fora, não tenho
familiares aqui, provavelmente se tivesse sendo homenageado
hoje, não tivesse a felicidade que a Vossa Excelência tem de
ter tantos parentes aqui. Eu ia comentar com Vossa Excelência
aqui no começo da Sessão, tão evidente que era o orgulho de
seu filho olhando para a senhora aqui em cima. É muito bonito
de ver isso, isso muito me emociona, porque eu não tenho
nenhum parente, eu fui o único de minha família, que eu tenho
uma mãe que tem 14 irmãos e um pai que tem 6 irmãos, eu fui
o único que saiu da minha cidade, que é uma cidade do interior
de São Paulo. E quando vejo isso muito me emociona, é bonito
de se ver a família, é bonito de ver o orgulho da família com as
vitórias que as pessoas conquistam. Isso muito me emociona e
muito feliz de ver essa relação sua com sua família. É gritante
a forma como a senhora se preocupa com sua família, e como
a senhora se sente feliz estar ao lado da sua família, e digo
mais, eu tenho certeza que todas essas conquistas, essa força
de lutar, essa vontade de fazer é justamente para isso, para
servir de exemplo para seu filho e para que sua família se sinta
orgulhosa disso, isso é evidente, isso é muito bonito. Então, a
família é que demonstra o caráter da senhora, está aqui, esse
caráter é evidenciado na família de Vossa Excelência. Então,
que a senhora receba a minha singela homenagem, minhas
sinceras palavras de coração, não tive tempo para escrevê-

las, mas é de coração, que a senhora receba essa minha ho-
menagem e muito lindo de ver o orgulho que a sua família
tem de Vossa Excelência. Então parabéns pela pessoa que é,
parabéns pela família que tem, que seja cada vez mais feliz e
parabéns pela homenagem. Muito obrigado.

O SR. JESUÍNO BOABAID (Presidente) – O senhor Dr. Juraci
Jorge da Silva, Procurador Geral do Estado.

O SR. JURACI JORGE DA SILVA – Boa tarde a todos. Gosta-
ria de cumprimentar o senhor Deputado Jesuíno Boabaid, pro-
ponente desta Sessão Solene em homenagem à Dra. Euma;
cumprimentar o Desembargador Raduan Miguel, representando
o Tribunal de Justiça do Estado; o Desembargado Alexandre
Miguel, Presidente da Associação dos Magistrados de Rondônia;
Excelentíssimo Dr. Hildon Chaves, Prefeito de Porto Velho; Dr.
Marcus Edson de Lima, Defensor Público Geral, Dr. Rochilmer,
o nosso companheiro da OAB, representando a nossa institui-
ção no âmbito do Estado de Rondônia; quero cumprimentar a
minha querida, hoje amiga e homenageada Dra. Euma, na
pessoa do meu irmão fraternal Euro Tourinho, que representa
toda a família até em razão da idade do seu avô, ele repre-
senta toda a família. Em nome do Poder Executivo aqui repre-
sentando Excelentíssimo Governador Daniel Pereira, que se
encontra em Brasília nesse momento, quero parabenizá-la e
acima de tudo, fazer os nossos agradecimentos também a
esta Casa de Leis pela iniciativa do Deputado Jesuíno. Nós
sabemos que os nossos deputados têm a responsabilidade
outorgada pelo povo de fazer o papel de representante do
povo e reconhecimento daqueles que efetivamente fazem os
seus relevantes trabalhos em prol do Estado de Rondônia.
Esta Casa tem homenageado, eu tenho observado pessoas
que têm realmente prestado esse serviço e a Dra. Euma hoje
está sendo homenageada de uma forma justa. Eu tive a opor-
tunidade agora recente de poder trabalhar junto com a Dra.
Euma, e senti no seu espírito de funcionária pública como
magistrada que é a responsabilidade na economia do erário,
e eu tenho certeza que nós vamos desenvolver uma parceria
muito grande do Poder Executivo com o Poder Judiciário, nós
sabemos da sua austeridade, do seu trabalho sério. Hoje à
frente dos precatórios do Estado de Rondônia e eu tenho cer-
teza absoluta, que com o seu padrão de trabalho, a sua forma
de agir, o povo de Rondônia, o Estado de Rondônia só tem a
ganhar. Parabéns ao Deputado, parabéns a nossa querida
homenageada Euma Tourinho.

O SR. JESUÍNO BOABAID (Presidente) – Por último, o se-
nhor Dr. Rochilmer Melo da Rocha Filho, representando a OAB/
RO.

O SR. ROCHILMER MELO DA ROCHA FILHO – Excelentíssima
senhora Euma Tourinho, magistrada homenageada neste ato
solene, inesquecível para a magistratura do Estado, para os
operadores de Direito, para toda sua família; Excelentíssimo
Senhor Desembargador Raduan Miguel Filho, representando
o Presidente do Tribunal de Justiça, Desembargador Walter
Waltenberg; Excelentíssimo Senhor Desembargador Alexan-
dre Miguel, Presidente da Associação dos Magistrados do Es-
tado de Rondônia – AMERON, na pessoa de quem eu faço a
saudação de todos os magistrados aqui presentes neste ato
solene. Excelentíssimo Senhor Deputado Jesuíno Boabaid, pro-
ponente desta grande homenagem, e em nome da Advocacia
rondoniense já externo os parabéns por esse justo mereci-
mento e por essa brilhante iniciativa. Excelentíssimo Senhor
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Dr. Hildon Chaves, Digníssimo Prefeito de Porto Velho;
Excelentíssimo Senhor Juraci Jorge da Silva, ilustre Procura-
dor Geral do Estado de Rondônia, dileto amigo, neste ato re-
presentando o Excelentíssimo Senhor Governador do Estado.
Excelentíssimo Dr. Marcus Edson de Lima, Defensor Público
Geral, tenha certeza absoluta que levarei para o Presidente
Andrey Cavalcante esse reconhecimento, mas em nome da
Advocacia de Rondônia os devolvo também pelo brilhante tra-
balho que Vossa Excelência vem realizando a frente da
Defensoria. É um trabalho extremamente desafiador que tem
sido e servido como parâmetro para várias outras Defensorias
do Território Nacional. Faço também especial saudação aos
membros da família da Dra. Euma, pessoa, grande amigo de
meu pai, pessoa inspiradora que a todo dia nos deixa legado
de exemplo, senhor Euro Tourinho, pai do senhor Euro Tourinho
Filho, parentes aqui presentes; Márcio, esposo da homenage-
ada; Lucas, você tem razão para realmente ficar orgulhoso da
sua mãe. Faço a saudação a todas as advogadas aqui presen-
tes, na pessoa de minha amiga Dra. Izabel Celina; faço tam-
bém a saudação a todos os advogados aqui presentes, na pes-
soa do meu amigo Miralha, advogado militante no Estado há
muitos anos. Serei extremamente breve e já tive a oportuni-
dade de externar, Dra. Euma, ao Presidente Andrey, da honra
de ter sido designado para representar a OAB. Uma grande
responsabilidade, neste ato solene falar em nome da Advoca-
cia de Rondônia. Mas sua trajetória facilita de sobremaneira
essa desafiadora missão. Eu a conheço no exercício da profis-
são há muitos anos. Eu tenho um pouquinho mais de tempo de
Rondônia no exercício da profissão do que Vossa Excelência, e
por essa razão me sinto muito a vontade para falar dos traba-
lhos realizados em prol da sociedade, atuando dentro de um
Poder Judiciário do Estado de Rondônia que frequentemente
tem seus feitos registrados em âmbito nacional. Já teve reco-
nhecimento em mais de uma oportunidade pelos resultados
concretizados pelo Conselho Nacional de Justiça, e Vossa Ex-
celência faz parte de um Poder Judiciário íntegro, probo, e que
não deixa a dever a vários outros Poderes Judiciários da nossa
Federação. Seu trabalho nas comarcas de Cacoal, nas
comarcas de Espigão d’Oeste, enfim, e na Advocacia Vossa
Excelência tem a imagem de uma magistrada que trabalha, e
trabalha muito. Isso é muito importante porque a Advocacia
espera do Poder Judiciário, de preferência que se, porventura,
sua tese for acolhida, maravilha, mas o mais importante é que
realmente seja realizado um trabalho que seja efetivamente
prestado à jurisdição. E nesse aspecto isso é absolutamente
sem sombra de maior dúvida, o trabalho que a senhora execu-
ta, vocacionada, dedicada, eu escutei daqui, de absoluta inte-
gridade, comprometida com os mais altos interesses do Poder
Judiciário, sem deixar de lado também essa preocupação com
pontos muito importantes da sociedade. Trabalhou também, e
se dedicou na Associação dos Magistrados do Estado de
Rondônia, com um trabalho que extrapolou os limites territoriais
do Estado, atuando junto à Associação dos Magistrados brasi-
leiros, na questão das prerrogativas, enfim, um reconhecimento
extremamente justo, muito justo e que a Advocacia também,
como parte integrante da sociedade e o Advogado como o pro-
fissional que exerce uma função indispensável a administra-
ção da Justiça não pode deixar de ficar feliz nesse momento
histórico. Então, eu gostaria de em nome da Advocacia de
Rondônia lhe parabenizar, dizer, que a Advocacia de Rondônia
também reconhece esta homenagem, esse registro histórico
como absolutamente justo, merecido e certamente depois de
todos esses anos dedicados à magistratura a atual direção do

Poder Judiciário do Estado de Rondônia lhe oportunizou, tal-
vez, uma das mais altas responsabilidades que é está à fren-
te e representar o Tribunal na questão que foi aqui ventilada
pelo Procurador Geral na questão dos Precatórios. A socieda-
de rondoniense, a Advocacia rondoniense, não tem dúvida
que Vossa Excelência cumprirá com louvor essa missão, a
sociedade necessita e pessoas que estão há anos esperando
a concretização, a realização material do seu direito, a Advo-
cacia não tem dúvida de que a escolha da cúpula do Poder
Judiciário do Estado de Rondônia foi extremamente acertada.
A gente costuma brincar que Vossa Excelência tem pulso fir-
me e na vida, às vezes, há necessidade de um Magistrado de
pulso firme. Eu gostaria de encerrar essa breve manifestação
lançando mão de algo muito bonito que um dia Fernando Pes-
soa escreveu: “o valor das coisas não está no tempo que elas
duram, mas na intensidade com o que acontecem”. Por isso,
existem momentos inesquecíveis, coisas inexplicáveis e pes-
soas incomparáveis.

Dra. Euma Tourinho, esse momento é inesquecível para
Magistratura do Estado de Rondônia, para Vossa Excelência,
para sua família, para Advocacia de Rondônia, para a socie-
dade.  Meus parabéns.

O SR. LENILSON GUEDES (Mestre de Cerimônias) – Re-
gistramos ainda e agradecemos a presença do Exmº. Sr. Juiz
do Trabalho Antônio César Coelho, Presidente da Associação
dos Magistrados da Justiça do Trabalho 14ª Regional – AMATRA
14.

Breve Currículo da Homenageada:
Vida Profissional:
Formada em Ciências Jurídicas e Sociais pela Faculdade de
Direito de Araraquara – SP em 1992;
Habilitada no Exame de Ordem desde 1993;
Foi estagiária do Ministério Público do Estado de São Paulo;
Pesquisadora da Biblioteca do Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo e servidora pública do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo, lotada nos Gabinetes dos
Desembargadores Denser de Sá (integrante do Órgão Espe-
cial) e do Jurista Antônio Carlos Marcato;
Professora do Curso da Ordem dos Advogados de Rondônia,
Secção Porto Velho, no 2º Semestre de 1999;
Professora colaboradora no curso de Direito da Universidade
Federal de Rondônia (UNIR) – 2000 a 2001;
Professora Substituta Concursada, da Universidade Federal
de Rondônia (UNIR), tendo obtido a 1ª colocação no certame
– 2000 a 2002;
Professora de Direito na Faculdade de Ciências Humanas, Exa-
tas e Letras de Rondônia – FARO;
Professora da Escola da Magistratura do Estado de Rondônia
(EMERON), no ano de 2012;
Juíza de Direito do Poder Judiciário do Estado de Rondônia
desde abril de 1999;
É titular do 2º Juizado da Infância e Juventude da Capital;
Atualmente é Juíza Auxiliar da Presidência do Tribunal de Jus-
tiça do Estado de Rondônia;
Membro da Diretoria do Fonaje (Fórum Nacional dos Juizados
Especiais);
Membro da Diretoria de Prerrogativas da Associação dos Ma-
gistrados Brasileiros (AMB);
Diretora de Comunicação Social da Associação dos Magistra-
dos do Estado de Rondônia (AMERON).
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Aperfeiçoamento:
Pós-Graduada “Lato Sensu” em Direito Constitucional na Facul-
dade de Ciências Humanas, Exatas e Letras de Rondônia –
FARO;
MBA em Poder Judiciário, ministrado pela Fundação Getúlio
Vargas;
Pós-Graduada em Direito Constitucional Aplicado, junto ao cur-
so Damásio de Jesus.

Projetos de interesse da Justiça:
Cidadania e Justiça também se aprendem na escola – realiza-
do no ano de 2002 na Comarca de Espigão d’Oeste, com ciclo
de palestras em todas as escolas de ensino fundamental e
deflagração de dois concursos (redação e desenho) que culmi-
naram com a visita dos alunos vencedores ao Tribunal de Jus-
tiça do Estado de Rondônia.
Projeto “O Caráter Conta” – conhecido por meio de intercâm-
bio com a Universidade da Virgínia (USA) e após idealização e
apresentação ao Poder Executivo Municipal foi adotado pela
Secretaria Municipal de Educação e implantado em toda a rede
municipal de ensino da Comarca de Cacoal por meio da Lei nº
2237/PMC/2007. Euma Mendonça Tourinho.

Antes de convidar Sua Excelência, o Senhor Deputado e
a homenageada para entrega e receber a Medalha, vamos
assistir a um vídeo também que reflete a homenagem da Dra.
Euma.

(Apresentação do vídeo)

Convidamos Sua Excelência, o Senhor Deputado Jesuíno
Boabaid e a homenageada para Outorga da Medalha do Mérito
Legislativo da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia.
Excelentíssima Senhora, Doutora Euma Mendonça Tourinho.

(Entrega da Medalha do Mérito Legislativo)

Convidamos para materializar este momento, o senhor
Euro Tourinho; o senhor Euro Tourinho Filho; o esposo e o filho
da homenageada para registrar também. Os tios gostariam
também de participar, os tios, Dr. Euro Kang, gostaria de parti-
cipar também? Ok. Podem retornar aos seus lugares por gen-
tileza.

O SR. JESUÍNO BOABAID (Presidente) – Agora, com a pa-
lavra a homenageada, a Dra. Euma.

A SRA. EUMA MENDONÇA TOURINHO – Diferente do meu
avô, eu preciso de óculos para ler.

Boa tarde a todos. Prometo não fazer uso das duas ho-
ras que me foi concedida para minha fala. Deputado Jesuíno
Boabaid, a quem eu não conhecia, conheci recentemente, eu
gostaria de agradecer na sua pessoa a todos os membros do
Poder Legislativo e dizer que, desde que foi divulgada esta hon-
raria e o recebimento desta Comenda, as perguntas giram sem-
pre em torno de como eu me sinto recebendo uma Medalha,
como magistrada, como mulher. E eu ainda pouco disse ao
jornalista Augusto da Prefeitura; Prefeito, que a questão aqui
não é de gênero, apesar de ser, salvo engano, a primeira mu-
lher operadora do direito a receber esta honraria, não a pri-
meira magistrada, a primeira operadora. Mas, ela significa para
mim e acredito que todas as magistradas do Estado de
Rondônia; Dra. Inês; Dra. Sandra; Dra. Silvana que estão aqui
presentes, um reconhecimento. E como disse bem meu avô
uma gratidão, uma gratidão do Poder Legislativo, as Magistradas

e uma gratidão das Magistradas na minha pessoa ao senhor
que e a esse Poder por esse reconhecimento do trabalho, nós
não somos movidos por reconhecimento, nós sempre faze-
mos o nosso dever, mas é muito bom quando reconhecem o
nosso trabalho. A minha gratidão, portanto, ao senhor, já fa-
zendo a importante pontuação de que no meu currículo cons-
tam dois aperfeiçoamentos após a graduação exatamente em
Direito Constitucional, então, o senhor imagina o peso que
existe para mim das Leis, das normas de quanto eu amo a
Constituição, da minha devoção por tudo isso e do que repre-
senta receber essa honraria do Poder Legislativo.
Desembargador Raduan Miguel, que como disse, nossos ca-
minhos se encontram desde o início, eu o chamo de Habib, e
essa permissão apenas tem a esposa dele de chamá-lo signi-
fica querido na Língua Mãe Dele. Mas, do que um
Desembargador é alguém que eu confio isso é muito impor-
tante para mim, obrigada por vir representar o Presidente
nessa solenidade. Desembargador Alexandre Miguel, que me
deu a oportunidade de integrar a Associação dos Magistrados
do Estado de Rondônia, isso é uma tremenda honraria, e o
senhor confiando no meu trabalho nessa amizade fraterna
que também surgiu nas eleições do ano passado estreitando
a inda mais os laços que já tínhamos me permitiu cuidar da
nossa imagem. Magistrado normalmente não faz e não pode
por dever de ofício falar do seu trabalho se enaltecer e talvez
por causa disso o Poder Judiciário apanhe tanto na mídia, por-
que nós não divulgamos o nosso trabalho, não fazemos pro-
paganda dele. E o Desembargador me deu a incumbência de
cuidar exatamente da comunicação social dentro da Associa-
ção dos Magistrados de Rondônia. Existem jornalistas aqui
presentes Camilo, Renato; não sei se o jornalista Augusto está
presente, mas, tem a equipe da Assembleia, eu tenho respei-
to muito grande pela imprensa porque sou neta de Euro
Tourinho, e porque cresci nesse meio. Então, participar desse
projeto da AMERON me dar muito orgulho Desembargador
Alexandre Miguel. Dr. Hildon Chaves, como disse trabalhamos
juntos alguns anos, representa o Poder Executivo Municipal,
representa a cidade que eu escolhi como disse a minha irmã
para ser a minha terra do coração, portanto, na sua pessoa
eu homenageio os representantes do Poder Executivo. Dr.
Juraci, que veio aqui representar o Governador do Estado, é
uma pessoa que eu conheço há pouco tempo, mas que eu já
nutro profunda admiração pela seriedade com que defende o
Executivo. Eu acho que pela primeira vez ele, o Dr. Ono, tam-
bém veio representado pelo Dr. Marcelo, encontraram uma
adversária a altura, já brigamos algumas vezes sempre de-
fendendo o Poder Executivo e o Poder Judiciário, e isso para
mim é motivo de grande orgulho também, porque nós quere-
mos o melhor e isso é muito importante. Dr. Marcus Edson de
Lima, que chegou há alguns anos poucos anos e se destacou,
talvez, ele não lembre, logo no início da carreira dele, nós
tivemos uma discussão séria lembra disso? Ele falou que era
uma prerrogativa da Defensoria Pública a ser intimado pesso-
almente, eu falei para ele: Defensor, nós temos um acordo de
cavalheiros que só vai uma vez por semana os processos, ele
disse: não mais nós temos que ser intimados pessoalmente é
a Lei, eu falei; o senhor está correto, eu vou mandar para o
senhor então todos pessoalmente, os processos e vou intima-
lo pessoalmente. No dia seguinte, acho que tinha uns quinhentos
processos na mesa dele com prazo correndo, e aí ele voltou
em seguida, ele falou: eu não sabia disso, vamos voltar ao
regime anterior, e nossa amizade começou ali. Por quê? Por-
que ele queria o melhor para a Defensoria, e eu dentro desse
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espirito de gestão pública procurava atender o melhor para a
Defensoria. E de lá para cá eu também não tinha dúvida que
ele iria se destacar porque é um homem visionário, não atoa
que seu trabalho como já disseram aqui vem se destacando
em nível nacional. Eu não tenho dúvida que depois da sua sa-
ída o senhor vai retornar, porque a Defensoria Pública tem
hoje outra cara na sua gestão, e é importante que as pessoas
tenham orgulho das suas instituições para trata-las exatamen-
te como elas merecem. Dr. Rochilmer Rocha, Advogado que
honra a advocacia pela seriedade, pelo conhecimento técnico,
é muito gratificante a um Juiz quando ele lida com um advoga-
do que sabe o que fazer. E aqui eu vejo dois representantes de
igual natureza de envergadura igual ao senhor, Dr. Miralha e
Dra Isabel, também Dr. Paulo José. A Magistratura não costu-
ma ter problemas com advogados desse quilate porque nos
convence pelo argumento ou mesmo quando perdem, conven-
cem o Tribunal com argumento técnico e as vezes sem nenhu-
ma alteração de voz, sem nenhum desrespeito conseguem sim-
plesmente encerrar uma discussão tamanha capacidade de-
monstrada. Podem ter certeza que os senhores, os quatro me
dão imenso prazer de trabalho, de trabalhar juntos, de tê-los
no trato do dia a dia. Talvez eu peque pela omissão de alguns
nomes aqui, eu tenho os meus dois anjos da guarda que tra-
balham na minha casa, Irene e Nazaré que foram entrando
como membros da família, sentaram ali nomeio e de fato são.
Meu filho que essa semana me deu uma alegria enorme quan-
do recebi um telefonema da escola dizendo que ele tinha feito
uma prova, a mesma prova que foi aplicado ao primeiro, se-
gundo e terceiro ano, foi aplicada ao nono ano que ele está e
vários alunos do terceiro não passaram nessa prova da Olim-
píada do Saber, e o Lucas no nono ano foi aprovado. A genéti-
ca é do avô, ele sabe disso. Meu marido Márcio Mamede, De-
legado da Polícia Federal, motivo de orgulho, é um homem tão
forte que casou comigo, sempre o elogiam dessa forma. Mi-
nhas diletas colegas que eu já nominei, motivo de orgulho,
recentemente Dra. Inês foi aprovada no doutorado com distin-
ção e louvor e ninguém deu os parabéns para ela se surpreen-
dendo, deve ser ruim isso, porque todo mundo falava; eu já
esperava. Sandra Miranda está tocando agora, conduzindo
brilhantemente melhor do que eu a minha Vara que provavel-
mente no futuro será dela, e a Dra. Silvana que eu fiz questão
que permanecesse na Presidência porque eu sabia que eu te-
ria mais do que uma colega, eu teria uma amiga, uma quase
irmã, não de sangue, mas de laço afetivo. Minha prima Marilda
que tem tantas qualidades, a decoração é uma delas, amiga,
doce que consegue conciliar todo mundo, consegue se orgu-
lhar tanto quanto eu e é responsável por grandes confraterni-
zações nossas. Meu pai Euro Tourinho Filho que me transferiu
geneticamente, mas também por exemplos toda a capacidade
que eu tenho de estudo, raciocínio, que ele diz que é inteligên-
cia, mas que eu acho que é muito maior do que isso, muito
obrigada meu pai pela sua presença. Meu avô que dispensa
palavras que eu já disse nessa mesma Casa de Leis, quando o
Alto Madeira foi homenageado que ser neta dele era o meu
maior título, e continua sendo vovô. Meus particulares amigos
que estão aqui, começando pelo Quastela, tem tantos, O Ed-
son, Cristiano, eu talvez eu não enxergue todo mundo aqui de
longe, o Silvinho, a Márcia, o Cleri, Fernanda, Márcia, Maiara,
Regina, Marli, me perdoem se eu esquecer alguém ou não
enxergar, Saionara, Jamile, Isabel, o Heraldo, Renan, são mui-
tos, Halisson, Jacó, Luciana, eu de fato sei que vou esquecer
alguém, me perdoem antecipadamente por isso.
Desembargador Gilberto que eu digo eu me aproximo muito,
Verônica também está, Miguel conseguiu enxergar agora de

longe, que eu digo que tem um jeito tão firme, tão firme que
eu me identifico e isso é um elogio, penso eu a ele um elogio
recíproco, não deveria ser feito, mas para mim é motivo de
orgulho. Dr. Aparício Carvalho, Silvia que muito me honram
com a presença igualmente. Hoje pela manhã uma mensagem
de voz da deputada federal Mariana Carvalho, muito gentil re-
conhecendo o valor da minha família, reconhecendo o valor do
meu trabalho, saibam que as famílias se encontraram lá atrás,
muito se orgulham dessa amizade e tem um afeto também
construído. Juza, veio pela Casa Família Rosetta uma parceira
da Justiça, com um trabalho indescritível, muito obrigada igual-
mente pela presença. Eu escrevi o meu discurso acabei me
alongando, me perdoem. Lindomar, um brilhante delegado que
fará parte da próxima gestão, da atual gestão que já se ini-
ciou. Francimeire, minha madrinha, minha irmã de alma, tam-
bém se encontra aqui presente. Há mais de 19 anos eu toma-
va posse como Juíza de Direito junto ao Tribunal de Justiça do
Estado de Rondônia, Estado que escolhi por opção, por amá-lo
mais do que qualquer outro onde tivesse nascido ou me cria-
do. Eu não nasci aqui, Dr. Marcus, eu nasci em Belém e me
criei em São Paulo. Naquela época com apenas 28 anos cheia
de esperança, vigor e crédula na minha capacidade de fazer a
diferença pedi a Deus todos os dias que me desse fé e força
para enfrentar momentos difíceis e que guiasse minhas mãos
para fazer o melhor que pudesse. Porque se no passado eu
amava o direito, na magistratura me encontrei pessoal e pro-
fissionalmente. Foi essa profissão que, aliás, me deu a digni-
dade de permitir não mais contemplar bens de consumo antes
inacessíveis, abandonar as marmitas requentadas da época
de estudo severo e deixar de me preocupar com roupas, cal-
çados ou comidas escassas. Na magistratura eu podia ser eu
mesma, aquela pessoa que desde pequena, segundo minha
mãe, se incomodava com injustiças e procurava senso de re-
paração em tudo que fazia. Em muitas oportunidades ouvi de
distintos amigos ‘não se dedique tanto, você irá morrer e no
dia seguinte ao seu velório outra pessoa estará no seu lugar
como se nada tivesse acontecido’, sei que falavam para o meu
bem, mas sempre ousei discordar, pois se não me dedicasse
iria apequenar tudo aquilo que o doce exercício de ser
magistrada me trouxe. Os senhores não imaginam a sensação
e o sentimento de terminar uma audiência e conceder o direito
a uma parte que está ali te olhando nos olhos. Em muitos
momentos voltei para casa destruída porque os fatos retrata-
vam uma desumanidade sem precedentes, como o homicídio
perpetrado contra a jovem Raíssa, cujo pai se encontra pre-
sente, o Sr. Léo, conhecido carinhosamente por todos como
Léo, júri encerrado por volta das 23:00 horas, era difícil dor-
mir depois desses fatos e de tantos outros em que o juiz ao
deitar-se pensa na vítima, no réu, nos familiares, nos vizinhos,
na sociedade e nas consequências da sua decisão. Mas se via
desumanidade em muitas situações vigiava-me para aumen-
tar cada vez mais a minha própria humanidade e tenho certe-
za que posso me orgulhar de nunca ter dado uma decisão
movida por sentimentos pessoais. Jamais me descuidei do
poder da caneta, ainda que num plano maior seja algo alta-
mente fluido, ao revés sinto-me abençoada por sair de casa
todas as manhãs para fazer algo que adoro fazer, que faço
com absoluto prazer, de maneira que para mim as sextas-
feiras e segundas-feiras não tem a mesma conotação que tem
para a maioria das pessoas. Ser magistrada não é um sacrifí-
cio, é um sacerdócio, uma função social cuja motivação en-
contro todos os dias ao olhar as pessoas nos olhos. Eu não
teria chegado até aqui sem minha família, cuja ancestralidade
reverencio, curvo-me e agradeço nas pessoas do meu avô Euro
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Tourinho um destemido pioneiro com quem aprendo lições va-
liosas até hoje, e meu pai Euro Tourinho Filho que possibilitou
a minha formação acadêmica e de quem herdei a firmeza ago-
ra sempre acompanhada de compaixão. Agradeço igualmente
ao meu marido Márcio Mamede, Delegado da Polícia Federal
de quem muito me orgulho e que compartilha comigo momen-
tos genuínos regados a vinho lembrando-nos a todo momento
a importância de cada um na vida do outro, e a meu filho Lucas
Tourinho tão melhor em tudo do que eu e o pai juntos, que
aguçou minha humanidade como pessoa, mulher e magistrada
simplesmente por ter surgido na minha vida na experiência
mais sublime e amorosa que já vivenciei. Agradeço ainda a
meus funcionários, muitos aqui presentes, de casa e do traba-
lho que me fazem pensar quão sortuda me tornei porque sem-
pre tive no meu destino pessoas dedicadas, comprometidas e
leais, e aos meus amigos irmãos de jornada que me fazem
acreditar no afeto, maior sentimento a confortar a alma huma-
na. Por fim, agradeço aos meus colegas, todos eles, guerrei-
ros da justiça que me fazem lembrar diariamente o enorme
valor do Poder Judiciário e sua importância ao povo brasileiro.
Por crer que nada acontece por acaso, agradeço por último a
essa terra bendita e a oportunidade de continuar dando o me-
lhor de mim ao Judiciário e à sociedade rondoniense até o
último dia da minha vida. E finalizo parafraseando Cora Coralina:
“Procuro semear otimismo e plantar sementes de paz e justi-
ça, digo o que penso com esperança, penso no que faço com
fé, faço o que devo fazer com amor, eu me esforço para ser
cada dia melhor, pois bondade também se aprende. Mesmo
quando tudo parece desabar cabe a mim decidir entre rir e
chorar, ir ou ficar desistir ou lutar, porque descobri no caminho
incerto da vida que o mais importante é o decidir’. Muito obri-
gada.

O SR. JESUÍNO BOABAID – Em primeiro lugar parabenizar
todos os presentes, novamente a homenageada. Dizer a todos
que foi uma honra mesmo eu poder hoje estar aqui com todas
estas autoridades. Dizer também que o Judiciário, o Ministério
Público, aqui eu estou vendo as Magistradas, eu nem tinha
ciência, viu Dra. Que a primeira Magistrada, a primeira opera-
dora do Direito, como Vossa Excelência falou, que está sendo
homenageada pela Assembleia Legislativa. Mas nunca é tarde
para a gente poder reconhecer. Agora que eu estou um pouco
ruim da vista que vi a Dra. Sandra, via a Dra. Inês, então,
vários Magistrados aqui. E para mim hoje ouvindo todos os
presentes a gente pode dizer que o Judiciário de Rondônia tem
um diferencial. A Justiça de Rondônia tem de forma efetiva
buscado, também, as resoluções os problemas. Sabemos que
ainda existem muitas demandas a serem discutidas, serem
debatidas, e aqui como bem disse, aqui é o Poder Legislativo
representante legítimo do povo. Eu também sou, vim de uma
base também, sou portovelhense nascido em Rondônia, que
um dia eu pensava estar aqui presente, representando tam-
bém o povo. E, eu posso deixar, registrar nesta Casa de Leis
que eu busquei dá também o máximo de mim, aos 38 anos,
soldado da Polícia Militar ter de alcançar também esta oportu-
nidade de representar o povo de Rondônia, então eu fico muito
feliz, de onde eu vim e onde eu estou. Sou com muito orgulho
como eu sempre falo Soldado da Reserva da Polícia Militar, e
carrego isso com muito orgulho. Então, Dra. Parabéns nova-
mente e agradecer a indicação do senhor Léo, ele que chegou
em meu gabinete, quando viu o currículo, eu falei: ‘poxa, não
tenha dúvidas, irei propor, sim. Porque analisando o currículo
dela naquele momento eu falei: não, é digno sim, esta
propositura. Então para mim é uma honraria. O Dr. Raduan

representando a Magistratura aqui, a Associação dos Magis-
trados, leve também a nossa... Eu vou falar aqui as nossas
considerações de todos os Parlamentares. Deputado Maurão
se encontra em Jaci-Paraná e não pode estar presente, é Jaci?
Eu acho que é Jaci-Paraná, chega às 20h30min, é uma reu-
nião também, e informou que não poderia estar presente.
Mas tem um membro deste Poder representando a senhora.

Invocando a proteção e Deus e em nome do povo
rondoniense, declaro encerrada esta Sessão Solene. E convi-
do a todos para um coquetel que será servido no Salão Nobre
desta Casa de Leis. Boa tarde a todos e um bom final de se-
mana.

(Encerra-se esta Sessão Solene
às 17 horas e 37 minutos)

13ª SESSÃO SOLENE PARA ENTREGA DE MEDALHA
DO MÉRITO LEGISLATIVO E VOTOS DE LOUVOR

Em 30 Abril de 2018

Presidência do Sr.
EDSON MARTINS - 1º Vice-Presidente

(Às 09 horas e 22 minutos é aberta a Sessão)

O SR. LENILSON GUEDES (Mestre de Cerimônias) – Se-
nhoras e senhores bom dia. A Assembleia Legislativa do Esta-
do de Rondônia, após aprovação em plenário de requerimen-
to do Excelentíssimo Senhor Deputado Estadual Edson Martins,
realiza Sessão Solene para Outorga de Medalha do Mérito
Legislativo a Servidora Rosimeire da Silva Araújo, Secretária
de Modernização de Gestão desta Casa e a Senhora Maria do
Socorro Rodrigues da Silva, Secretária Adjunta de Estado da
Saúde e entrega de Voto de Louvor a Policiais Militares do
Estado de Rondônia. Convidamos para compor a Mesa
Excelentíssimo Senhor Deputado Edson Martins, proponente
desta Sessão Solene de homenagem; Excelentíssimo Senhor
Dr. Luiz Eduardo Maiorquim, Secretário de Estado de Saúde –
SESAU; Senhor Capitão PM Regis Braguin, Representando o
Comando Geral da Polícia Militar; Senhora Maria do Socorro
Rodrigues da Silva, Secretária  Adjunta de Estado da Saúde
Homenageada; Senhora Rosemeire da Silva Araújo, Secretá-
ria de Modernização da Gestão Desta Casa – Homenageada;
Senhor Williames Pimentel, Assessor Técnico da SESAU; Se-
nhor Dr. Henrique Eduardo da Costa Soares, Assessor da Se-
cretaria de Modernização da Assembleia.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Invocando a prote-
ção de Deus, em nome do povo rondoniense declaro aberta
esta Sessão Solene para entrega de Medalha de Mérito
Legislativo e Votos de Louvor.

O SR. LENILSON GUEDES (Mestre de Cerimônias) – Convi-
damos a todos para cantarmos o Hino Céus de Rondônia, le-
tra de Joaquim de Araújo Lima e música do Dr. José de Melo e
Silva.

(Execução do Hino Céus de Rondônia)

O SR. LENILSON GUEDES (Mestre de Cerimonias) - Muito
obrigado, podem sentar. Antes das palavras iniciais de Sua
Excelência Senhor Deputado Edson Martins, saudamos aqui e
agradecemos a presença da Senhora Cândrica Madalena Sil-
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va, (Bebel), Secretária Administrativa desta Casa; senhor Mar-
celo Santos, Coordenador da Defesa Civil, Dr. Nilson Cardoso
Paniagua, Diretor do Hospital de Base, senhora Cristina Mabel,
Chefe do Núcleo de Mandatos Judiciais da SESAU; Senhora
Amanda de Araújo Costa, Coordenadora de Estado de Tria-
gem Neonatal da Secretaria de Saúde; senhor Ari Aquino, Pre-
sidente da Associação dos Datiloscopistas da Polícia Civil; de-
mais policiais civis aqui presentes, senhora Ieda Soares, co-
ordenadora Financeira da SESAU; Delcilio Mazarello, Gerente
de Programa Estratégico de Saúde da SESAU; funcionários do
Hospital de Base; senhoras e senhores servidores da Defesa
Civil; senhoras e senhores funcionários do Laboratório Central
de Saúde Pública – LACEN; senhoras e senhores servidores da
Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia; senhoras e
senhores familiares dos homenageados, está aqui o senhor
Paulo Araújo; senhoras e senhores funcionários da SESAU; Dr.
Carlos Eduardo Rocha Araújo, Diretor do Hospital de Pronto
Socorro João Paulo II; de uma forma geral as senhoras e se-
nhores oficias e praças da Polícia Militar, especialmente da
Companhia de Operações Especiais, também temos aqui tam-
bém de outras Unidades, sejam todos bem-vindos.

Com a palavra Sua Excelência o deputado Edson Martins.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Bom dia a todos. Eu
quero cumprimentar nesse momento o senhor Luiz Eduardo
Maiorquim, Secretário Estadual de Saúde, parabéns Secretá-
rio Maiorquim pelo grande trabalho que Vossa Excelência tem
feito frente a Secretaria de Saúde. Cumprimentar também a
Maria do Socorro Rodrigues da Silva, Secretária Adjunta de
Estado da Saúde, nossa amiga Socorro, homenageada tam-
bém nesta manhã. A Rosemeire da Silva Araújo, Secretária de
Modernização e Gestão da Casa, homenageada, parabéns
Rosemeire pela homenagem tão justa que você está receben-
do por mais de 30 anos de serviço prestados a esta Casa.
Senhor Williames Pimentel também ex-Secretário de Saúde,
uma pessoa que tem um currículo, uma folha de trabalho pres-
tado ao Estado de Rondônia, já assumiu várias pastas, sempre
deixou a sua marca, a sua história de trabalho por onde pas-
sou. Parabéns Secretário Pimentel, que até há poucos dias era
o maestro aí, o Gerente dessa pasta ai da Secretaria de Saú-
de, hoje muito bem conduzida pelo Dr. Maiorquim. O Henrique,
parabéns, nosso amigo e uma pessoa que eu tenho grande
admiração, o Henrique também compondo a Mesa represen-
tando os demais servidores do gabinete, que eu quero cumpri-
mentar a todos os nossos servidores do gabinete, em nome do
Henrique, da Otelina sintam-se todos cumprimentados. Eu gos-
taria de cumprimentar aqui também todo o público que está
na galeria, parentes, amigos aqui dos homenageados. Nós te-
mos aqui uma lista de homenageados eu quero nominar todas
as pessoas que estão sendo homenageadas com Voto de Lou-
vor da nossa valorosa Polícia Militar do Estado de Rondônia e
que tem prestado um grande serviço. Muitos heróis por alguns
atos de bravura no exercício da sua profissão em defesa do
nosso povo do Estado de Rondônia. Eu gostaria de nominar
aqui o 2º TEN PM Fernando Santos Souza, homenageado nes-
te dia com Voto de Louvor. Também o 3º SGT PM Miqueias
Batista de Jesus, eu não se todos estão presentes, mas na
medida que eu mencionar gostaria que se manifestasse. Nós
lá de Mirante da Serra alguns policias que foram homenagea-
dos também, eu não sei se estão aqui o pessoal de Mirante da
Serra? Bastante longe né, mas mesmo se tiverem ausente com
certeza eles vão ser homenageados pelo reconhecimento do
grande trabalho prestado lá na região central do Estado de
Rondônia. 3º SGT PM Cláudio Márcio de Souza, muito obriga-

do sargento Cláudio. 3º SGT PM Leoma Gonçalves da Costa,
muito obrigado pela presença. O CB PM Renaldo Gomes Be-
zerra, eu acho que não está presente. Também o CB PM
Claudecy de Barros Souza, ausente. CB PM Evaldo de Brito
Rodrigues, obrigado, parabéns pela homenagem; também o
SD PM Adriano de Souza Antunes, muito obrigado; SD PM
Jefferson Kennedy dos Santos, muito obrigado, parabéns pela
homenagem; SD PM Ronaldo de Souza Camini; SD PM
Wanderley do Nascimento, parabéns pela homenagem; SD PM
Diones da Silva Santos, muito obrigado, parabéns; SD PM
Uguembergue da Silva Neves, muito obrigado pela presença,
parabéns; SD PM Wagner Silva Santos, SD PM Jarisson
Shockness dos Santos, parabéns, obrigado pela presença;
Soldado PM Silvano Marques Rocha, SD PM Patrícia Cruz de
Abreu, parabéns; SD PM Pábola Cristine de Araújo Silva, SD
PM Valdenir Araújo Martins, parabéns, obrigado; SD PM
Huanderson Vieira dos Santos, muito obrigado, parabéns; SD
PM Samuel Marques Rocha, parabéns; SD PM André Luiz da
Silva Coltro, parabéns e muito obrigado.

E temos aqui homenageados que estão recebendo hoje
também a Medalha de Mérito Legislativo, que são: 2º SGT PM
Rogério Félix, parabéns Sargento Rogério; também o 2º SGT
PM Valdir Cândido, muito obrigado seu Valdir, o seu Valdir es-
tive visitando lá na casa dele, ele se recuperando de um aci-
dente que teve numa missão, uma missão honrada, um aci-
dente num helicóptero, não é Sr. Valdir? Graças a Deus o Sr.
Valdir hoje chegou, fiquei feliz de vê-lo caminhando com as
próprias pernas, não é. Também o 3º SGT PM Gualter Lima
Castro, nosso amigo, muito obrigado Gualter, parabéns; CB
PM Érick Gonçalves Bezerra, CB PM Joel Gomes Bernardo, pa-
rabéns, muito obrigado; CB PM Jorge de Oliveira Campos Júnior,
parabéns; SD PM Fábio Gomide da Silva, o Fábio não está
presente, também nosso grande amigo homenageado nesta
manhã; SD PM Jean Carlos de Paula, parabéns; SD PM Josimar
Pastore Avelino, parabéns; SD PM Juliano Fernandez de Sou-
za, parabéns nosso amigo Juliano; SD PM Wagner Prates Roos,
parabéns, obrigado; e a nossa miga Maria do Socorro da Sil-
va, Socorro está compondo a Mesa, muito obrigado, uma ho-
menagem muito justa a nossa querida Socorro, e a Rosemeire
da Silva Araújo, parabéns Rosemeire por essa homenagem,
não é Meire, tão merecida pelo trabalho prestado a esta Casa,
o Poder Legislativo do Estado de Rondônia. A todos os home-
nageados, às famílias, família da Meire, senhor Paulo Araújo,
pai que está ali, o João Bosco irmão, Eugênio, Amanda filha, a
Luísa, a Paula, a Silvia, a Socorro, a Ana, a todos da família
Araújo que é família e amigos; o Pastor Rodrigo sinta-se ho-
menageado; a nossa querida Elisângela também sinta-se ho-
menageada neste dia Elisângela, você é a mãe do nosso ami-
go Henrique que está aqui, minha grande amiga, muito obri-
gado pela presença, a todos amigos da família Araújo e tam-
bém a Socorro que todos os amigos, colegas de trabalho da
Socorro ali da Secretaria de Saúde, em nome da Teresa que
está lá no meio do plenário, esse plenário bonito, completo,
sintam-se todos cumprimentados e homenageados Teresa,
todos os servidores da saúde, amigos da nossa amiga Socor-
ro. E também os familiares de todos os policiais, Sargentos,
Cabos PM, os PMs homenageados a todos vocês familiares e
amigos o nosso reconhecimento, reconhecimento do Deputa-
do Edson Martins, desta Casa de Leis pelo grande trabalho de
todos aqui presentes. Registrar e agradecer a presença da
imprensa desta Casa, com certeza que vai dar toda publicida-
de a este ato solene de entrega de Medalha de Voto de Louvor,
uma forma muito justa a estes homenageados, que realmente
com certeza faz muito jus a este reconhecimento a essa ho-
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menagem. Deixo aqui os meus agradecimentos a todos os pre-
sentes e de coração. Muito obrigado a cada pessoa que nós
convidamos aqui para homenagear; aos familiares o nosso
respeito e o nosso reconhecimento.

Eu quero convidar para fazer uso da fala neste momento
o nosso Excelentíssimo amigo, companheiro Williames Pimentel.

O SR. WILLIAMES PIMENTEL – Bom dia a todos! Saúdo o
Deputado Estadual, presidindo esta Sessão Solene de Home-
nagens aos homens públicos e às mulheres públicas, que fize-
ram um trabalho relevante; cumprimento as demais autorida-
des da Mesa em especial a agraciada Maria do Socorro, que
eu tive o privilégio, a felicidade e a grandeza de conviver com
ela profissionalmente, como amiga, como irmã há mais de 10
anos. Quero cumprimentar em nome de todos os presentes da
plateia o seu Paulo Araújo que faz parte da história do meu
partido, faz parte da história de conquistas, faz parte da histó-
ria da democracia deste Estado, deste país, defendendo a de-
mocracia brasileira contra a ditadura militar. Minhas homena-
gens seu Paulo a todos os seus familiares que estão aqui e a
Meire, que é sua filha, será agraciada nos próximos momen-
tos. Eu acho que homenagem é feita a quem tem serviços pres-
tados, para quem se tem um sacerdócio na vida contra inte-
resses pessoais e o interesse coletivo. O interesse do cidadão,
o interesse do próximo. E eu acho que estes militares que es-
tão sendo homenageados, juntamente com a Socorro e com a
Meire, é digno de nós parabenizarmos, exaltarmos suas quali-
dades profissionais e, acima de tudo, voltada, sempre, para
fazer o bem. Eu sou muito orgulhoso de uma companheira de
trabalho, de uma convivência de 10 anos, juntamente com o
secretário Maiorquim, que está aqui também presente, e hoje
é o Secretário titular da Secretária de Saúde. É muito gratifi-
cante ter eles que comandam hoje esta equipe de ouro que
está aqui. Essa equipe, que sem essa equipe não faria Saúde
Pública para um milhão e quinhentos mil habitantes. Não faria
Saúde Pública para salvar vidas, vidas essas que nós tomamos
conta entre a vida e a morte. É muito saudável, é muito grati-
ficante. Eu acho que nós, servidores públicos, vivemos de re-
conhecimentos, não vivemos de riquezas, não vivemos nunca
esperando que nós consigamos dinheiro. Eu acho que a hones-
tidade, a lisura, a austeridade a firmeza com que Socorro re-
presenta todos nós na Secretaria de Saúde nós temos que
agradecer o convívio e zelar para que ela tenha muita saúde e
que possa continuar ajudando o Maiorquim a liderar processos
de salvar vidas, cuidar de pessoas. E a todos vocês que estão
aqui, aos diretores de hospitais, servidores, corpo técnico da
SESAU, os líderes da SESAU. Meus cumprimentos! E, eu, sem
autorização da Socorro eu divido este prêmio que a Socorro
está recebendo nesta Casa, deste Poder Legislativo, com todos
vocês. Vocês são dignos, são honrados de terem, também, as
homenagens que vocês merecem. Parabéns Socorro! Parabéns
aos agraciados! Sejam muito felizes, e honrem esta homena-
gem colocando no coração mais força, mais determinação em
prol das pessoas, em prol dos cidadãos do Estado de Rondônia.
O meu muito obrigado.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Obrigado Pimentel.
Quero também registrar e agradecer a presença de todos os
servidores da Casa. Hoje, mesmo sendo ponto facultativo, mas
estão aqui presentes, trabalhando, prestando serviço. A todos
os servidores. As minhas homenagens.

Concedo a palavra agora ao Capitão PM Régis Braguin,
representando o Comando Geral da Polícia Militar.

O SR. RÉGIS BRAGUIN – Bom dia a todos! Primeiramente eu
quero cumprimentar o Excelentíssimo Senhor Deputado Ed-
son Martins, nosso proponente desta honrada homenagem,
também proponente desta Sessão Solene de Homenagem.
Meus cumprimentos ao Excelentíssimo senhor Dr. Luiz Eduar-
do Maiorquim, Secretário do Estado de Saúde da SESAU; a
senhora Maria do Socorro Rodrigues da silva, Secretária Ad-
junta de Estado da Saúde, hoje também sendo homenagea-
da; meus cumprimentos à senhora Rosemeire da Silva Araú-
jo, perdão, fiz uma confusão aqui! A Senhora, Maria do So-
corro Rodrigues da silva, Secretária Adjunta; senhora
Rosemeire da Silva Araújo, Secretária de Modernização de
Gestão da Casa, homenageada; senhor Williames Pimentel,
trouxe aqui palavras de sabedoria, honrosas palavras a todos
nós, que é o nosso Assessor Técnico da Sesau; senhor
Henrique Eduardo da Costa Soares, Assessor de Secretaria
de modernização da Assembleia Legislativa.

Primeiramente, eu quero dizer que me sinto muito hon-
rado, porque neste momento eu venho aqui falar em nome do
Coronel Ronaldo Flores, nosso Comandante Geral da Polícia
Militar, que devido as suas atividades pediu as escusas ao no-
bre Deputado Edson Martins, mas existe uma reunião do Con-
selho dos Coronéis, tratando dos assuntos estratégicos, devi-
damente, já previamente marcados, assuntos de interesse não
só da corporação, mas com objetivo de melhor atender a so-
ciedade, ainda com várias ações de policiamento para esse
ano. Então são demandas que necessitam de urgência na de-
cisão do Conselho Deliberativo da Polícia Militar. E feita essa
honra, eu quero aqui me sentir honrado, me sinto honrado
justamente porque encontro aqui policiais militares, o qual há
poucos dias estávamos ombreando a missão junto ao 2° Ba-
talhão em Ji-Paraná, que é responsável por toda a área que
compreende Ji-Paraná, Rondominas e vai até Costa Marques,
uma área extensa. Nós temos aqui policiais militares que são
pertencentes hoje ao antigo Grupo de Operações Especiais e
atual Grupo de Patrulhamento Tático Móvel, uma nova
readequação doutrinária que a Polícia Militar adotou devido às
atividades, são atividades de pronta resposta de enfrentamento
ao crime violento e de primeiras intervenções no distúrbio ci-
vil, as primeiras ações de choque que esse pelotão que está
aqui hoje camuflado representa na área do 2° Batalhão. Tam-
bém, estendo aqui os cumprimentos em homenagem aos de-
mais policiais aqui agraciados como o Sargento Walter; o Cam-
pos; nosso Sargento Jefferson, correto? Félix; nosso Sargen-
to que também esteve acidentado meus cumprimentos, para-
béns pelas homenagens. E também aos demais servidores
que estão sendo homenageados aqui, a minha extensão des-
se cumprimento, a minha sincera homenagem, com o meu
respeito, me sinto honrado em estar aqui representando o
Comandante da Comparação para dizer a todos os senhores,
muito obrigado pelo excelente serviço prestado, devidamente
reconhecido pela assembleia Legislativa do Estado de Rondônia
por intermédio do Deputado Edson Martins. Com certeza, eu
posso aqui endossar as palavras do nosso Dr. Pimentel, que
disse que realmente é um sacerdócio, o que eu posso dizer é
pela Polícia Militar. Pela Polícia Militar posso dizer o seguinte:
esses policiais militares são a extensão, a ponta dos dedos da
Constituição Federal de 1988, porque se é que existe alguém
que todos os dias 24 horas por dia, estão ali defendendo a
democracia, cumprindo a lei, defendendo a sociedade, livran-
do do mal, eu posso dizer que são esses policiais que estão
ombreando comigo. Muito mais que Polícia Militar, muito mais
que pela Polícia Militar, posso dizer porque conheço cada um
desses policiais que estão com camuflados, estávamos juntas
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trabalhando, e eu conheço sua dedicação pessoal, essa dedi-
cação de fazer a mais do que se pode, e eu tenho certeza, que
nesse mesmo denominador comum, nós temos aqui os servi-
dores, principalmente os da área da Saúde e também os da
Assembleia, com o mesmo desejo, com o mesma dedicação
de fazer muito mais do que se prevê, fazer a diferença, por-
que nós sabemos que esse serviço público e para atender
melhor a sociedade. Eu peço a Deus que continue nos guiando
com sabedoria, com perseverança e com fé, porque na ponta
da linha, nas ruas da cidade de Porto Velho, nas ruas de toda
a cidade do Estado de Rondônia, existem cidadãos carentes de
Segurança Pública, carentes de Saúde. E nós desejamos que
todos esses servidores sejam exemplo e continuem perseve-
rantes para que o nosso serviço público seja cada vez mais de
qualidade e de profissionalismo. Muito obrigado à Assembleia
Legislativa, por intermédio do Deputado Edson Martins que
prestou essa honrosa e legítima homenagem, que isso sirva
de combustível para que nós continuemos perseverantes. O
que posso dizer em nome do Comandante Geral, a Polícia Mi-
litar está cada vez mais comprometida em cumprir a lei e tra-
zer a paz a toda à sociedade. Agradeço a área da Saúde,
pessoas que também exercem um grande sacerdócio na vida
pelos trabalhos aqui exercidos com tanta dificuldade, é um
heroísmo feito a cada dia. E pela Polícia Militar posso dizer, nós
estamos com um novo Comandante Geral que está imbuído
com novos esforços, novos entendimentos sobres estratégias
policiais para que a gente seja mais combatível e possamos
oferecer um trabalho de maior qualidade para a sociedade de
Rondônia. Muito obrigado e até mais.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) - Muito obrigado ao
Capitão Régis Braguin, pelas suas sábias palavras proferidas,
representando aqui o Comando Geral da nossa valorosa Polí-
cia Militar e com certeza. E com certeza essa homenagem é
muito justa, que vocês representam aqui a Polícia Militar do
nosso Estado, que tem prestado um serviço, fazendo a segu-
rança do nosso povo do Estado, às vezes mesmo com falta de
condição, com algumas dificuldades, com o efetivo reduzido,
mas de uma forma honrosa vocês têm prestado o serviço.
Parabéns a toda nossa Polícia Militar do Estado de Rondônia,
aqui representada pelo Capitão Régis Braguin. Muito obrigado
pelas suas palavras.  Agora, com a palavra o nosso Secretário
de Saúde do Estado Luiz Eduardo Maiorquim, mais popular
como Dr. Maiorquim, não é? Se fosse só Luiz Eduardo eu não
ia saber quem é. Mas o nome popular do Dr. Maiorquim, acho
que o Estado todo conhece o Dr. Maiorquim, nosso reconheci-
mento pelo bom trabalho, o amigo, a pessoa que você é.

O SR LUIZ EDUARDO MAIORQUIM – Muito obrigado pelas
palavras. Gostaria de cumprimentar a Mesa, o senhor Dr.
Henrique Eduardo da Costa Soares, assessor da Secretaria de
Modernização da Assembleia Legislativa; cumprimentar de for-
ma muito especial ao senhor Williames Pimentel, quase um
guru para a gente na Secretaria de Estado da Saúde, pessoa
que a mim me ensinou, até onde eu sei, gestão, e nos ensinou
na Secretaria de Saúde a ter foco, determinação, superação
para o bem coletivo. E isso muito nos honra e sempre nós o
trazemos em alta estima. É quase que um pai, um irmão mais
velho para mim. Minhas considerações, meus respeitos, meu
abraço ao senhor. Cumprimentar de forma muito carinhosa as
meninas da Mesa, começando pela Rosemeire, 30 anos de
Casa, ninguém diria isso. Eu acho que ela tem alguma mágica
aí. Na medicina a gente fala que deve tomar um pouquinho de
formol todo dia, que aí mantém essa jovialidade. Mas nem por

isso, pela forma que ela trata, pela capacidade funcional que a
trouxe aqui a esse reconhecimento muito justo, muito correto,
com a sua forma de ser, como uma funcionária desta Casa.
Meus parabéns, meus cumprimentos. Cumprimentar o Capi-
tão PM Regis Braguin, em nome do nosso combativo e
operacional Comandante Ronaldo, a qual, Capitão, eu estendo
aqui o reconhecimento a toda PM do Estado de Rondônia. Es-
ses homens valorosos que mesmo num momento meio que
conturbado, meio que turvo, meio que reverso, aonde a nossa
PM combate ao crime, impõe a ela a exposição às vezes, da
mídia que ao se defender de um bandido, de uma pessoa que
tem capacidade de matar os outros, ela é criticada e colocada
à exposição da nossa sociedade como se tivesse fazendo algo
errado. Reconhecimento que a nossa PM tem é que ela é bra-
va, que ela é guerreira, que esses homens que estão aqui,
Deputado Edson, merecidamente recebendo essas homena-
gens, que nós sociedade reconhecemos esses valores e que
cada vez mais a PM seja mais reconhecida e menos imputada
culpabilidade ao seu ato de defender o povo, defender a nossa
sociedade no meio desses marginais que aí afora, Estados afora
como o Rio de Janeiro e outros em situações precárias. Meu
reconhecimento aos senhores de forma valorosa, e da minha
origem da caserna do Exército Brasileiro, deixo aqui meu cum-
primento de selva aos senhores aqui presentes. Parabéns a
todos vocês! Sargento que recebe a Medalha de Honra ao Sol-
dado e Sargento que são merecedores do reconhecimento do
Voto de Louvor, muito justo, indicado por Vossa Excelência,
Deputado Edson. Muito obrigado aos senhores. Cumprimentar
o Deputado Edson, e quebrar o protocolo. Dizer que o senhor é
um homem do povo, dizer que o senhor representa de fato o
território das pessoas que confiam no senhor, uma
representatividade. Que o senhor sempre pautou pelas coisas
corretas, honestas, em detrimento à defesa da população que
lhe colocou aqui. Por isso que o senhor se mantém por vários
mandatos a esta Casa.  É o reconhecimento da população pelo
seu trabalho pela sua seriedade, pela sua simplicidade e por
aquilo que o povo deseja ter, homens que são iguais a todos e
que o representa de forma honesta. É isso que eu vejo no
senhor e parabenizo pela atitude do senhor indicar essas pes-
soas tantos civis como militares a Medalha do Mérito Legislativo
e ao Voto dos Louvores que todos estão recebendo. Muito obri-
gado ao senhor.

E por último, eu deixei quebrando o protocolo, para di-
zer da minha irmã, da minha amiga, da melhor Secretária
Adjunta que um Secretário poderia ter. É que o Pimentel não
olho direito na época que ele estava no mandato dele lá. O que
aflora na Socorro, na nossa irmã, a característica do sorriso
da mãe, do abraço, mas muito além disso, a capacidade técni-
ca muito acima do comum, a capacidade de dedicação para
aquilo que nós entendemos que é de direito da coletividade
muito acima do normal, capacidade de enfrentamento de es-
tar ombreando toda uma Secretaria a qual qualquer Secretá-
rio, qualquer gestor for menos insensível que fosse por menos
capacitado que fosse lhe reconheceria como uma Técnica que
você é Socorro, com a experiência de funcionária pública,
dedicada, honrada, capacitada, diferenciada, tudo de bom que
eu posso falar aqui ainda eu acho que fico devendo para você
os meus reconhecimentos. Não é por isso que a gente sempre
fala que saúde, Secretário, Assessor Pimentel, está meio difí-
cil de largar esse termo, mas eu vou conseguir. Saúde nunca
para, a Secretária de Estado da Saúde nunca para, salvo a
exceção, porque nós somos uma família e quando alguém da
nossa família é homenageada, um reconhecimento desse nai-
pe, desse porte a SESAU parou sim, esta manhã a SESAU está
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estagnada, parada momentaneamente para vir aqui dar um
grande abraço na nossa querida irmã Maria do Socorro, nossa
Secretária Adjunta.  Um abraço a todos.

O SR. LENILSON GUEDES (Mestre de Cerimônias) – Então
vamos passar as homenagens.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Só mais uma vez eu
gostaria de agradecer as palavras emocionadas do nosso que-
rido amigo Maiorquim, Secretário de Saúde do Estado de
Rondônia. E gostaria de agradecer de coração, com certeza
esta Sessão Solene está sendo abrilhantada com a presença
de cada um de vocês; o Plenário lotado, os amigos, os familia-
res de cada homenageado neste dia, eu agradeço muito pelo
convite de vocês estarem aqui. Meu amigo Jerônimo, que por
muitos anos nesta Casa, não é Jerônimo, está ali nos acompa-
nhando, o Jerônimo, o Bruno, muitos outros Richarlisson, que
está aqui; mas, com certeza a presença de todos, a Dora, o
Ary, todos vocês os nossos sinceros agradecimentos pela pre-
sença de cada. Muito obrigado.

O SR. LENILSON GUEDES (Mestre de Cerimônias) – Convi-
damos à frente o Exmº. Sr. Deputado Edson Martins para a
entrega dos Votos de Louvor, como também as Medalhas do
Mérito Legislativo.

Vem aqui à frente, recebe, vamos registrar e retorna ao
seu lugar, está bom? Sempre olhando para aquela câmera, ela
que manda a imagem para todo o mundo. Deputado Edson.

Convidamos o 2º TEN PM Fernando Santos Souza.
3º SGT PM Cláudio Márcio de Souza.
3º SGT PM Leoma Gonçalves da Costa;
CB PM Evaldo de Brito Rodrigues;

Já familiarizando e com a permissão de Sua Excelência,
o Senhor Deputado Edson Martins, convidamos o Capitão
Braguin, para também participar da entrega junto a sua tropa.
- SD PM Jefferson Kennedy dos Santos;
- SD PM Wanderley do Nascimento;
- SD PM Diones da Silva Santos;
- SD PM Uguembergue da Silva Neves;
- SD PM Jarisson Shockness dos Santos;
- SD PM Patrícia Cruz de Abreu;
- SD PM Pábola Cristine de Araújo e Silva;
- SD PM Valdenir Araújo Martins;
- SD PM Huanderson Vieira dos Santos;
- SD PM Samuel Marques Rocha;
- SD PM André Luiz da Silva Coltro.
Pedimos então o retorno do Capitão Braquin, a Mesa, e passa-
mos a concessão da Medalha do Mérito Legislativo. Convida-
mos para receber a Medalha do Mérito Legislativo, o 2º SGT
PM Rogério Félix Macena.
2º SGT PM Valdir Cândido;
3º SGT PM Gualter Lima Castro;
CB PM Joel Gomes Bernardo;
CB PM Jorge de Oliveira Campos Júnior;
SD PM Jean Carlos de Paula;
SP PM Josimar Pastore Avelino;
SD PM Juliano Fernandes de Souza;
SD PM Wagner Prates Roos.

Parabéns a todos os policiais militares, oficiais e praças.
Convidamos agora para receber a Medalha do Mérito Legislativo
a senhora Maria do Socorro Rodrigues da Silva. Convidamos o
Dr. Maiorquim, Dr. Williames Pimentel. Rosemeire da Silva Ara-
újo. Convidamos o senhor Paulo Araújo e demais familiares da

Rosemeire. Com a palavra o Excelentíssimo deputado Edson
Martins.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) - Neste momento eu
concedo a palavra a nossa amiga Maria do Socorro Rodrigues
da Silva, homenageada nesta manhã.

A SRA. MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA –
Bom dia a todos, primeiramente eu gostaria de agradecer a
Deus por esse momento e ao meu berço familiar, eu acho que
nós vemos aqui é proveniente da nossa educação, da nossa
família e do nosso alicerce. Me dirijo a Mesa para agradecer
deputado esse honroso reconhecimento, nunca imaginaria, fui
pega de surpresa mesmo, obrigada, me coloco a disposição
sua, na Secretaria e para qualquer assunto relacionado à saúde
do Estado de Rondônia. A Mesa, em nome da Meire, mulher
também, guerreira da Casa eu me coloco na sua categoria
também, você tem 30 anos de serviço público, eu tenho 26,
também da Secretaria. Dr. Pimentel, Dr. Maiorquim meus líde-
res, meu alicerce e meu reconhecimento, eu acho que tam-
bém sou cria dessa dupla, e cria principalmente do Pimentel
né? Capitão muito obrigada e Secretário. Nesse momento passa
a um filme na minha cabeça, eu acho de todos os meus cole-
gas aqui presentes entendeu, a Secretaria realmente parou
hoje e eu me sinto extremamente feliz quando eu vejo que
todos vocês amigos, colegas de trabalho, amigos de infância
estão nesse momento dividindo essa alegria comigo. É incal-
culável o que eu estou sentindo, a Sesau parou realmente
hoje, parou para agradecer e reconhecer uma colega de tra-
balho diário de luta, de todos vocês, tanto os hospitais. Esse
reconhecimento eu divido com todos vocês, juro por Deus
queria que todos vocês estivessem aqui comigo, eu já abracei
a maioria antes de começar a sessão e depois novamente eu
vou agradecer um por um porque ninguém faz nada sozinho,
ninguém, se a Sesau hoje chegou onde chegou é porque nós
temos uma equipe maravilhosa e, com certeza, uma equipe
de técnicos se não for melhor está igual ao restante do país.
Eu estava conversando com o Pimentel e o Maiorquim e passa
realmente um filme. Quando nós chegamos na Sesau no final
de 2012, depois de cinco secretários, de cinco equipes com o
Estado de calamidade pública decretada e o Jornal Nacional
aqui em Porto Velho relacionando a saúde do Estado como a
pior saúde do país, e hoje em 2018 nós não temos mais
Rondônia no JN no ar porque há um diferencial, quando a
notícia não sai no Jornal Nacional é porque ela está muito
bem, obrigada. Não é à toa que nós, vou pegar só dois núme-
ros para vocês entenderem, senhores, que não são da Secre-
taria de Saúde, que nós não saímos de 12 mil cirurgias em
2012 e avançamos para 25 mil cirurgias, 12 para 25 mil, nós
aumentamos em 100% a capacidade cirúrgica dos nossos
hospitais e de internação também avançamos quase que 100%,
saímos de 31 mil e chegamos a 65 mil, não é à toa, isso aqui
se chama trabalho, trabalho coletivo porque nós sabemos o
que nós queremos e sabemos também para onde nós quere-
mos ir, nós temos metas, prioridades e indicadores, isso não é
à toa, isso é fruto de muito esforço juntos. Hoje nós sabemos
o que acontece no João Paulo II, o que acontece no Cosme e
Damião, o que acontece no Hospital de Base, o que acontece
na assistência farmacêutica e o que acontece nas nossas ge-
rências porque nós falamos uma única linguagem e trabalha-
mos de porta aberta atendendo todos os servidores de acordo
com a sua demanda, isso é trabalho em equipe, ninguém che-
ga em canto nenhum sozinho. Fizemos muito, temos muito o
que fazer? Temos. Temos ainda até dezembro que inaugurar
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10 leitos de UTI no HEURO em Cacoal que é a região de vocês
policiais militares, são da região de Ji-Paraná. Temos ainda
um Centro de Imagem para inaugurar, deputado, que é o CDI
que acho que nos próximos dias será inaugurado, que é um
grande Centro de Imagem, acho que um dos mais modernos
da região Norte com ressonância, tomografia, mamografia,
ultrassom, realmente um parque de imagem se acessibilidade
à população do Estado de Rondônia. Temos ainda enfermarias
no Hospital de Base para ser entregues, almoxarifados para
ser entregues, então nós temos muito trabalho ainda até de-
zembro e com certeza nós teremos êxito, êxito porque nós
sabemos e planejamos as nossas ações. Eu agradeço mais
uma vez, estou muito emocionada, agradeço meus familiares,
não puderam estar aqui porque não moram em Porto Velho,
mas estão torcendo por mim de longe e eu tenho certeza que
hoje meu pai, minha mãe, meu irmão estão orgulhosos desta
condecoração proporcionada pelo Deputado Edson Martins.
Obrigada, tenham um bom dia. E depois daqui a luta continua,
a Sesau trabalhar.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Muito obrigado So-
corro, parabéns pela sua homenagem tão justa, a Otelina tam-
bém lá do nosso gabinete que é muito amiga da Socorro, sem-
pre fala muito na Socorro. Eu gostaria também de registrar
uma pessoa que eu também gostaria que se sentisse homena-
geada aqui também mim Deputado Edson Martins que é o Pro-
fessor Léo, muitos anos de dedicação à frente do Colégio Flora
Calheiros, um colégio com mais de 3 mil alunos e o Léo quase
um eterno diretor ali naquele colégio, muito obrigado Léo.

Concedo neste momento a palavra a homenageada tam-
bém, o Dr. Maiorquim aqui disse 30 anos, eu disse mais de 30,
mas na verdade são 33 anos de trabalho prestado aqui na
Assembleia Legislativa, eu posso dizer uma boa servidora aqui
da Assembleia Legislativa, muitos servidores bons que nós te-
mos, a Meire é uma servidora dedicada.Com a palavra neste
momento a Meire.

A SRA. ROSEMEIRE DA SILVA – Bom dia a todos vocês. Eu
como não tenho o dom da oratória, eu fiz um pequeno escrito,
mas hoje eu me considero uma pessoa muito privilegiada, não
só hoje como todos os dias, mas hoje para mim é muito espe-
cial receber esta medalha aqui e ter 33 anos, Dr. Maiorquim,
de casa, de Assembleia, de amor, de dedicação. Eu amo o
meu trabalho, eu amo a Assembleia. Cheguei aqui muito nova
Dr. Maiorquim, mas eu sempre me dediquei de forma como
todo dia eu entro nesta Assembleia como se fosse o primeiro
dia que eu estivesse entrando aqui, com a mesma vontade, a
mesma garra e a mesma, assim, alegria. Primeiramente eu
quero agradecer a Deus, porque sem Deus nada disso seria
possível na minha vida e nem na vida de nenhum de nós. Agra-
decer o meu Deputado Edson Martins, que indicou a minha
pessoa para receber esta Medalha, a qual eu tanto desejei, eu
quis sim uma Medalha, porque para mim é uma honra receber
uma Medalha do Mérito Legislativo, isso é uma valorização do
meu trabalho, um reconhecimento, viu deputado, muito obri-
gada, “esse” Deputado Edson Martins, eu já tem 10 anos que
eu trabalho com ele, o dia que ele pôs o pé aqui na Assembleia
como deputado, eu já estava e pretendo ficar muito mais tem-
po ainda, não é deputado? E quero também agradecer a mi-
nha família, especialmente o meu pai; a maioria de vocês aqui
devem conhecer o meu pai, o Paulo Araújo, que está ali, que
infelizmente ele não pode estar aqui me abraçando porque ele
teve dois AVC, mas ele sabe o que está acontecendo, o que
está passando, é tanto que quando ele viu o Pimentel, ele que-

ria até conversar com o Pimentel, porque ele lembrou do
Pimentel; não pense vocês porque ele teve dois AVC, ele não
lembre e nem sabe o que está acontecendo ali, ele sabe. Eu
amo o senhor meu pai, de todo o meu coração. Eu amo tam-
bém minhas filhas, meus filhos, o meu filho André não está
aqui, mas eu queria que minha filha Amanda se levantasse,
minha filha Maria Heloísa, se levantasse; meus filhos amados,
minhas filhas amadas, queridas que por muitas vezes abro
mão de estar ao lado delas, para estar aqui no meu trabalho,
porque sabia que aqui era fruto de tudo que eu ia realizar na
minha vida, de dar o melhor para elas, como eu sempre dei
dentro da medida do possível. Eu amo vocês, minhas filhas e
agradeço a Deus, porque vocês não são só minhas filhas, sãos
minhas amigas, minhas companheiras, entenderam o momento
em que eu tinha que ficar às vezes semanas fora de casa,
para dar o melhor para minha casa, para minha família. Obri-
gada, minhas filhas queridas. Eu também queria agradecer os
meus colegas de trabalho, mas queria chamar aqui três
servidoras, que como eu, tem mais de 30 anos nesta Casa,
ajudando a construir, ajudando a todos os momentos aqui,
quem passou de deputado ou presidente, nós estávamos aqui;
eu quero chamar a minha amiga, não só minha amiga, mais a
minha irmã Maria Otelina, vem cá Otelina; a minha amiga Eliete,
vem cá Eliete; a Eliete, o primeiro lugar onde eu fui trabalhar,
ela já estava lá; não, eu queria que ela ficasse do meu lado
mesmo e eu queria que a Jane, cadê a Jane, a Jane do Ceri-
monial; elas, eu vou estender essa honra que eu estou rece-
bendo hoje para vocês, porque ninguém constrói nada sozi-
nho, vem cá Jane, eu quero estender minha homenagem a
você também, venha, a Jane é uma pessoa maravilhosa, ela é
do nosso Cerimonial, faz tudo com tanto amor, dedicação, como
a Otelina, como a Eliete, como tantos servidores, eu nem vou
citar os nomes, porque eu vou esquecer alguém e eu não que-
ro cometer esse deslize. Mas essas mulheres como eu sempre
tivemos muito amor, dedicação, presteza ao nosso trabalho e
eu estava dizendo, Jane, que, eu estendo essa medalha a você,
a Eliete, a Otelina, porque ninguém constrói nada sozinho, não
é mesmo? Todos nós somos uma equipe. Muita gente passou
ao nosso redor, mas, nós três aqui e outros ficamos, às vezes
movem a gente do lugar, mas nós estamos. Agradecer tam-
bém aos meus colegas de trabalho da Secretária de Moderni-
zação, ao Cesar; a Natana; o Dr. Henrique que aqui está; a
Eliete que aqui está e todos da equipe do Deputado Edson
Martins. Todos, porque se nós somos uma equipe, se tudo deu
certo, se o deputado tem 3 mandatos só de Deputado é porque
nós nos organizamos e nos tornamos não só uma pessoa de
família ou de funcionários ou por interesse, mas nós nos tor-
namos também uma família, é tanto, Dr. Maiorquim, que, aqui
eu sempre falo que é família Edson Martins, no gabinete eu
falo assim, família Edson Martins. Eu quero aproveitar, tam-
bém, agradecer ao Dr. Maiorquim em nome de todos da Mesa
aqui presentes, quero também agradecer o Capitão Regis que
está representando toda a nossa PM do nosso Estado, Capitão
Regis, sinta-se homenageado também. Ontem, nós assistimos
uma reportagem muito interessante que falava sobre a segu-
rança do nosso Estado, que vai muito bem obrigada, então a
PM melhorou. Então, parabéns para você, parabéns para to-
dos os PMs, parabéns a todos os homenageados, os que rece-
beram medalha, os que receberam Voto de Louvor, isso é uma
honra para nós. Quero também agradecer todos os nossos
amigos que vieram aqui, deixaram os seus afazeres, outros
deixaram, hoje é até um feriado aqui, ponto facultativo aqui na
Assembleia, mas vieram aqui nos prestigiar, muito obrigada a
todos vocês. Obrigada a minha família, eu me esqueci dos
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meus irmãos, desculpa! Meu irmão João Bosco, que eu tanto
amo, também o meu irmão Eugênio, a minha irmã Socorro, a
minha irmã Silvia, nós somos em 7. Papai queria mais, teve 12,
mas somos em 7, e 7 irmãos amados, muito amados, que sem-
pre me apoiaram em tudo que vou fazer ou faço ou já fiz na
minha vida eu devo a minha família, principalmente ao meu
pai, a minha mãe também. Mas o meu pai é muito especial, o
meu caráter, a minha formação, o meu gosto pela política, o
meu gosto pelo trabalho eu devo aquele homem que é um
homem de caráter, que sempre nos ensinou assim: ‘o mais
importante para nós é chegar de noite, colocar nossa cabeça
no travesseiro e deitar e ficar tranquilo, na certeza que naque-
le dia a gente fez o melhor não só para nós, mas para quem
está do nosso lado também’. É tanto que a nossa casa parecia
uma república, era rede para tudo que era lado de tanto cearense
que vinha. Mas eu quero dizer que, também, eu sou um
pouquinho daqui da Assembleia. Vou falar só um pouquinho.
Eu vim para cá com... Meu primeiro emprego eu já vim para
cá, já fiquei aqui, já me apaixonei no que faço e estou sempre
perguntando, procurando, tentando achar algo para eu melho-
rar, porque eu gosto disso, eu gosto de desafios, eu gosto de
fazer o melhor. E há um ano, o Deputado Maurão de Carvalho,
Presidente desta Casa, me honrou também em ser secretária
de Modernização da Gestão, a qual vai fazer amanhã um ano.
Então, assim, muitas bênçãos, eu digo: Deus, Tu és maravilho-
so! Porque aqui na Assembleia eu tive e tenho a oportunidade
de ter tudo àquilo que sonhei e um pouquinho mais, porque
Deus é maravilhoso e Ele estendeu as suas bênçãos para mim
de uma forma tal que eu fui muito mais além daquilo que eu
pensei ou imaginei. E hoje eu estou aqui, neste dia 30 de abril,
nesta manhã, rodeada de pessoas, tanto dos meus familiares
como dos meus colegas, dos meus amigos, como a Eliane que
veio lá de Itapuã para me prestigiar, prestigiar o nosso evento.
Então eu estou muito feliz, muito feliz mesmo! E agradecer
Jane, você que fez tudo tão bonito, tão maravilhoso, como sem-
pre você faz. A Otelina, até sempre falo assim: A Otelina é um
pouco minha mãe, eu sou um pouquinho mãe dela. Então a
gente vai se completando, porque eu vejo mais a Otelina do
que os meus próprios filhos. Todo dia eu vejo a Otelina, eu falo
com ela. Então é muita convivência, não é, Otelina? E muito
amor, eu tenho muito amor por ela! Aquela primeira palavra
que o Pastor aqui pregou sobre amor, é incrível como Deus
trabalha e a gente vai tendo amor por aquele que nem é do
nosso sangue. Então, a gente tem essa, vamos dizer, essa fa-
cilidade, até. Eu digo facilidade sim, da gente se permitir amar
alguém e outra pessoa nos amar. E eu sou muito feliz aqui
pelos meus amigos. Eu nem falo que eu tenho inimigos, por-
que nunca ninguém falou nada para mim, então eu acredito
que todos são meus amigos. E, Deputado Edson, eu nem tenho
palavras para lhe agradecer, tantas coisas que o senhor fez
por mim, pela minha família, pelos momentos difíceis quando
eu perdi minha mãe, o meu pai ficou quarenta e poucos dias
na UTI. O Deputado Edson é um homem que tem um coração
maravilhoso! Agradeço muito ao senhor, Deputado. Agradeço
a Deus e a todos. Fiquem na paz do Senhor, que Deus derrame
bênçãos sem medidas na vida de cada um. Amém!

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Obrigado, Meire,
pelas suas palavras e parabéns pela homenagem. Já encer-
rando essa solenidade de entrega de Medalhas, eu agradeço
mais uma vez a atenção de cada um de vocês, a imprensa, aos
servidores da Casa, aos homenageados, aos amigos, aos fa-
miliares, a todos os presentes o meu muito obrigado. Que Deus

abençoe, ilumine a vida de cada um de vocês. Meu muito obri-
gado e tenham todos um bom-dia.

(Encerra-se esta Sessão Solene
às 10 horas e 44 minutos)

ATO Nº 224/2018-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 a Resolução n° 327, de 9 de março de 2016.

R E S O L V E

Conceder 03 (três) diárias no período de 09 a 11/05/2018, ao
servidor relacionado para deslocar-se ao município de Nova
Brasilândia - RO, com objetivo de participar da Reunião Extra-
ordinária da Comissão Temporária Especial, para inspeção do
funcionamento da Mineradora Santa Elina, conforme Processo
nº.0006540/2018-46.

Matricula: 200163132
Nome: Leme Bento Lemos
Cargo: Consultor Juridico
Lotação: Adv. Geral - Al/RO

Porto Velho - RO, 04 de Maio de 2018.

MAURÃO DE CARVALHO     ARILDO LOPES DA SILVA
 Presidente                     Secretário Geral

ATO Nº 225/2018-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 a Resolução n° 327, de 9 de março de 2016.

R E S O L V E

Conceder 03 (três) diárias no período de 09 a 11/05/2018, a
servidora relacionada para deslocar-se ao município de Nova
Brasilândia - RO, com objetivo de atuar como Secretária de
Comissão, elaborando a Ata da Reunião, durante a visita à
Mineradora Santa Elina, conforme Processo nº.0006541/2018-
47.

Matricula: 200164025
Nome: Carla Cristina Vidal Rodrigues
Cargo: Assessor Técnico
Lotação: Divisão das Comissões

Porto Velho - RO, 04 de Maio de 2018.

MAURÃO DE CARVALHO     ARILDO LOPES DA SILVA
 Presidente                     Secretário Geral

SUP. DE RECURSOS HUMANOS
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ATO Nº 226/2018-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 a Resolução n° 327, de 9 de março de 2016.

R E S O L V E

Conceder 03 (três) diárias no período de 09 a 11/05/2018, ao
servidor relacionado para deslocar-se ao município de Nova
Brasilândia - RO, com objetivo de preparar, equalizar todo o
sistema de som e opera-lo, bem como gravar a reunião, du-
rante a visita à Mineradora Santa Elina, conforme Processo
nº.0006541/2018-47.

Matricula: 200161681
Nome: Milson Alves da Guia
Cargo: Assessor Técnico
Lotação: Dept. Apoio Prod. Parl.

Porto Velho - RO, 04 de Maio de 2018.

MAURÃO DE CARVALHO     ARILDO LOPES DA SILVA
 Presidente                       Secretário Geral

ATO Nº 227/2018-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 a Resolução n° 327, de 9 de março de 2016.

R E S O L V E

Conceder 06 (seis) diárias no período de 06 a 11/05/2018, ao
servidor relacionado, que irá ministrar curso de Técnica em
Secretariado com Ênfase no Serviço Público, no município de
Espigão do Oeste - RO, conforme Processo nº. 0006679/2018-
07.

Matricula: 100003442
Nome: Fernando Ereira Renda
Cargo: Técnico Legislativo
Lotação: Esc.Legislativo

Porto Velho - RO, 04 de Maio de 2018.

MAURÃO DE CARVALHO     ARILDO LOPES DA SILVA
 Presidente                       Secretário Geral

ATO Nº 228/2018-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 a Resolução n° 327, de 9 de março de 2016.

R E S O L V E

Conceder 06 (seis) diárias no período de 06 a 11/05/2018, ao
servidor relacionado, que irá ministrar curso de Informática

Básica-Mod.II, no município de Tarilândia - RO, conforme Pro-
cesso nº. 0006680/2018-08.

Matricula: 100003294
Nome: Mirin Luiz de Brito
Cargo: Chefe de Divisão
Lotação: Div. de Tecn. e Informação

Porto Velho - RO, 04 de Maio de 2018.

MAURÃO DE CARVALHO     ARILDO LOPES DA SILVA
 Presidente                       Secretário Geral

ATO Nº 229/2018-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 a Resolução n° 327, de 9 de março de 2016.

R E S O L V E

Conceder 06 (seis) diárias no período de 06 a 11/05/2018, ao
servidor relacionado, que irá ministrar curso de A Nova Lei
Ortográfica para Excelência no Serviço Público, no município
de Alvorada D’Oeste - RO, conforme Processo nº. 0006662/
2018-87.

Matricula: 100008790
Nome: Francisco Rogério Melo
Cargo: Revisor Legislativo I
Lotação: Esc.Legislativo

Porto Velho - RO, 04 de Maio de 2018.

MAURÃO DE CARVALHO     ARILDO LOPES DA SILVA
 Presidente                       Secretário Geral

ATO Nº 230/2018-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 a Resolução n° 327, de 9 de março de 2016.

R E S O L V E

Conceder 06 (seis) diárias no período de 06 a 11/05/2018, ao
servidor relacionado, que irá ministrar curso de Motivação para
Incentivo a Realização Pessoal e Profissional, no município de
São Francisco do Guaporé - RO, conforme Processo nº.
0006661/2018-86.

Matricula: 100007204
Nome: Aldo Dias Knightz
Cargo: Assistente Técnico
Lotação: Esc.Legislativo

Porto Velho - RO, 04 de Maio de 2018.

MAURÃO DE CARVALHO     ARILDO LOPES DA SILVA
 Presidente                       Secretário Geral
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ATO Nº 231/2018-SRH/D/P/ALE

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

R E S O L V E

Conceder 06 (seis) diárias no período de 06 a 11/05/2018, ao
servidor relacionado, que irá ministrar curso de Oratória no
Serviço Público, no município de Cujubim - RO, conforme Pro-
cesso nº. 00006632/2018-53.

Matricula: 100007056
Nome: Renné André Valente Lobo
Cargo: Assist. Tec. Legislativo
Lotação: Esc.Legislativo

Porto Velho - RO, 04 de Maio de 2018.

MAURÃO DE CARVALHO     ARILDO LOPES DA SILVA
 Presidente                     Secretário Geral

ATO Nº 242/2018-SRH/D/P/ALE

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

R E S O L V E

Conceder 05 (cinco) diárias no período de 08 a 12/05/2018, a
servidora relacionada, que irá participar do Fórum de Direto-
res-Gerais de Casas Legislativas, na XXII Conferencia Nacional
dos Legisladores e Legislativos Estaduais - CNLE, na cidade de
Gramado - RS, conforme Processo nº. 0006607/2018-24.

Matricula: 200163925
Nome: Maria Marilu do R de B. Silveira
Cargo: Secret Geral Adj
Lotação: Gab do Secr. Geral Adjunto

Porto Velho - RO, 04 de Maio de 2018.

MAURÃO DE CARVALHO     ARILDO LOPES DA SILVA
 Presidente                       Secretário Geral

ATO Nº 243/2018-SRH/D/P/ALE

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

R E S O L V E

Conceder 05 (cinco) diárias no período de 08 a 12/05/2018, ao
servidor relacionado, que irá participar do XXI - Encontro da
ANPAL - Associação Nacional dos Procuradores da Assembleias

Legislativas, na cidade de Porto Alegre - RS, conforme Pro-
cesso nº. 0006611/2018-28.

Matricula: 200162752
Nome: Celso Ceccatto
Cargo: Advogado Geral
Lotação: Adv. Geral - Al/RO

Porto Velho - RO, 04 de Maio de 2018.

MAURÃO DE CARVALHO     ARILDO LOPES DA SILVA
 Presidente                       Secretário Geral

ATO Nº 244/2018-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 a Resolução n° 327, de 9 de março de
2016.

R E S O L V E

Conceder 05 (cinco) diárias no período de 08 a 12/05/2018,
ao servidor relacionado, que irá participar da XXII - Conferen-
cia Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais - CNLE
e da Reunião da Associação Nacional dos Consultores
Legislativos - ANACOL, na cidade de Gramado - RS, conforme
Processo nº. 0006608/2018-25.

Matricula: 100007626
Nome: Carlos A Martins Manvailer
Cargo: Secretário Legislativo
Lotação: Gab. Sec. Legislat.

Porto Velho - RO, 04 de Maio de 2018.

MAURÃO DE CARVALHO     ARILDO LOPES DA SILVA
 Presidente                       Secretário Geral

ATO Nº 245/2018-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.

R E S O L V E:

Conceder 02 (duas) diáriaa no período de 09 a 10/05/2018,
ao Deputado Estadual JURACY BARBOSA MOREIRA cadastro
nº200160367, conforme Processo nº. 0006703/2018-34.

Porto Velho - RO, 07 de Maio de 2018.

MAURÃO DE CARVALHO     ARILDO LOPES DA SILVA
 Presidente                       Secretário Geral

ATO Nº 246/2018-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
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e, o que disciplina a Resolução n° 327, de 9 de março de 2016.

R E S O L V E

Conceder 03 (três) diárias no período de 09 a 11/05/2018, a
servidora relacionada para deslocar-se ao município de Nova
Brasilândia - RO, com objetivo de executar serviços jornalístico
e participar assessorando a reunião para inspeção do funcio-
namento da Mineradora Santa Elina, conforme Processo
nº.00006762/2018-02.

Matricula: 200161390
Nome: Juliana Antonieta F Martins Dias
Cargo: Assessor Técnico
Lotação: Divisão de Jornalismo

Porto Velho - RO, 08 de Maio de 2018.

MAURÃO DE CARVALHO     ARILDO LOPES DA SILVA
 Presidente                       Secretário Geral

ATO Nº 247/2018-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 a Resolução n° 327, de 9 de março de 2016.

R E S O L V E

Conceder 03 (três) diárias no período de 09 a 11/05/2018, ao
servidor relacionado para deslocar-se ao município de Nova
Brasilândia - RO, com objetivo de executar serviços cinemato-
gráficos e participar assessorando a reunião para inspeção do
funcionamento da Mineradora Santa Elina, conforme Processo
nº.00006762/2018-02.

Matricula: 200163953
Nome: Ednei Ferreira de Carvalho
Cargo: Assistente Técnico
Lotação: Dept.Com.Social

Porto Velho - RO, 08 de Maio de 2018.

MAURÃO DE CARVALHO     ARILDO LOPES DA SILVA
 Presidente                      Secretário Geral

ATO Nº 248/2018-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 a Resolução n° 327, de 9 de março de 2016.

R E S O L V E

Conceder 03 (três) diárias no período de 09 a 11/05/2018, ao
servidor relacionado para deslocar-se ao município de Nova

Brasilândia - RO, com objetivo de executar serviços Fotográfi-
cos e participar assessorando a reunião para inspeção do
funcionamento da Mineradora Santa Elina, conforme Processo
nº.00006762/2018-02.

Matricula: 200161387
Nome: José Hilde Tacana Vila Forte
Cargo: Assessor Técnico
Lotação: Divisão de Fotografia

Porto Velho - RO, 08 de Maio de 2018.

 MAURÃO DE CARVALHO     ARILDO LOPES DA SILVA
 Presidente                       Secretário Geral

ATO Nº 249/2018-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.

R E S O L V E

Conceder 03 (três) diárias no período de 09 a 11/05/2018, ao
Deputado Estadual JOSÉ HERMÍNIO COELHO, cadastro
nº200152621, conforme Processo nº. 00006761/2018-01.

Porto Velho - RO, 08 de Maio de 2018.

 MAURÃO DE CARVALHO     ARILDO LOPES DA SILVA
 Presidente                       Secretário Geral

ATO Nº 250/2018-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.

R E S O L V E

Conceder 03 (três) diárias no período de 09 a 11/05/2018, ao
servidor relacionado, conforme Processo nº. 00006761/2018-
01.

Matricula: 200161531
Nome: Jânio Henrique Carvalho Braga
Cargo: Assessor Técnico
Lotação: Sec. de Seg. Institucional

Porto Velho - RO, 08 de Maio de 2018.

MAURÃO DE CARVALHO     ARILDO LOPES DA SILVA
 Presidente                      Secretário Geral
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