
PORTO  VELHO-RO,  QUARTA-FEIRA, 13 DE ABRIL DE 2022

VIDE ORIGINAL https://transparencia.al.ro.leg.br/Diario/

MESA DIRETORA

Presidente: ALEX REDANO
1º Vice-Presidente: JEAN OLIVEIRA
2º Vice-Presidente: MARCELO CRUZ
1º Secretário: JAIR MONTES
2º Secretário: CIRONE DEIRÓ
3° Secretário: ALEX SILVA
4º Secretário: JHONY PAIXÃO

SECRETARIA LEGISLATIVA

Secretaria Legislativa - Carlos Alberto Martins Manvailer 
Depto. Legislativo - Miranilde Rodrigues do N. Robles
Div. de Publicações e Anais - Eloy Santana Leôncio Almeida 

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DE RONDÔNIA, INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO Nº 211/2012, COMO 

ÓRGÃO OFICIAL DE PUBLICAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO ESTADUAL.

Avenida Farquar 2562  -  Olaria
CEP 76.801-189   Porto Velho-RO

DO-e-ALE/RO

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

1041

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA

ANO XI Nº 065

ADVOCACIA-GERAL

SUMÁRIO
ADVOCACIA-GERAL ......................................... Capa

TAQUIGRAFIA ..................................................... 1042

SUP. DE RECURSOS HUMANOS ........................ 1051

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO 
AO CONTRATO Nº 013/2021

Processo Eletrônico nº 2989/2021-e

Contratante: Assembleia Legislativa do Estado de 
Rondônia.
Contratada: EMPRESA F.B. SERRATE - ME.

DO OBJETO: Constitui objeto deste contrato, a 
contratação de empresa para prestação de serviços 
de confecção e fornecimento de carimbos (incluindo 
refil, resina e tinta), troca de almofadas e borrachas de 
polímero, fornecimento de tinta para carimbos, cópias 
de chaves em geral e serviços de chaveiro para atender 
as necessidades da Assembleia Legislativa do Estado de 
Rondônia.

DA JUSTIFICATIVA: Com fundamento no Princípio 
da Economicidade dos Contratos celebrados pela 
Administração Pública, considerando que houve a cotação 
com diversas empresas e que a empresa contratada 
permanece com os melhores preços do mercado, faz-
se necessário o presente aditivo com o intuito de 
prorrogação contratual pelo período de 12 (doze) meses, 
a fim de manter a administração da Instituição. 

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:  As   despesas   
decorrentes   do   presente   Termo   Aditivo   são   
provenientes   de   recursos consignados no orçamento 
da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia, que 
correrá à conta da seguinte programação:
Fonte: 0.1.00.100000 100
Programa de Trabalho: 01 122 1020 2062 206201
Natureza de Despesa: 33.90.30.16
Número empenho 2022NE000975
Valor da cobertura orçamentária (13/03/2022 a 
31/12/2022): R$73.820,00
Valor total do contrato: R$104.904,00
Processo eletrônico n. 2989/2020-e (e-DOC D5444194 
- 364)

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS: Ficam 
ratificadas e permanecem inalteradas todas as demais 
Cláusulas do Contrato 013/2021/ALE/RO, lavrado no 
Processo Administrativo Eletrônico n. 2989/2020-e

Para firmeza e como prova do acordado foi lavrado 
o presente TERMO ADITIVO, o qual depois de lido e 
achado conforme, segue devidamente assinado pelas 
partes e registrado à fl. 5 do Livro de Registro de Termo 
Aditivo do ano de 2022 da Advocacia Geral.    
      

Porto Velho, 01 de abril de 2022. 

MARCOS OLIVEIRA DE MATOS
 Secretário Geral - ALE/RO

FÁBIO BARROS SERRATE
CPF n. 837.707.202-53

Visto:
Allyana Bruna Matuda Cabral
Assessora Técnica da Advocacia-Geral ALE/RO
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3ª SESSÃO SOLENE PARA OUTORGA DE MEDALHA 
DE MÉRITO LEGISLATIVO E TÍTULOS HONORÍFICOS DE 
CIDADÃO DO ESTADO DE RONDÔNIA

EM: 07.03.2022
INÍCIO: 15h29min
PRESIDENTE: SR.DR. NEIDSON 

O SR. JOSÉ CARLOS PAIM (Mestre de Cerimônias) 
– Senhores Deputados, autoridades presentes, imprensa, 
galeria, assessores de deputados e servidores desta 
Casa que acompanham esta solenidade de dentro e fora 
dos gabinetes e aos telespectadores que nos assistem 
neste momento pela TV Assembleia, canal 7.2, e pelo 
canal oficial desta Casa de Leis no Youtube, boa tarde 
a todos. 

É com grande satisfação que esta Casa Legislativa 
os recebe nesta tarde para realização desta Sessão 
Solene para outorga de Medalha de Mérito Legislativo e 
Títulos Honoríficos de Cidadão do Estado de Rondônia, 
após aprovação em plenário de Requerimento dos 
Excelentíssimos Senhores Deputados Estaduais Dr. 
Neidson e Dr. Alan Queiroz.

Sejam todos bem-vindos a nossa Casa.
Neste momento, passamos à composição da Mesa 

de Honra. E já convido para tomar assento em seus 
respectivos lugares: o Excelentíssimo Senhor Deputado 
Estadual Dr. Neidson, proponente desta Sessão Solene; 
Excelentíssimo Senhor Deputado Estadual Alan Queiroz, 
também proponente desta Sessão Solene.

Convidamos também para fazer parte da Mesa 
o Excelentíssimo Senhor Deputado Estadual Deputado 
Lebrão, que nos honra nesta tarde com a sua presença. 

Excelentíssimo Senhor Dr. Gilberto Barbosa, 
Desembargador do Tribunal de Justiça.

Excelentíssimo Senhor Dr. Héverton Aguiar, 
Promotor de Justiça, representando o Ministério Público 
Estadual, MPE/RO.

Convidamos ainda o Bispo Ronaldo Cabrera, 
Superintendente da 4ª Região Eclesiástica da Igreja 
Metodista Wesleyana. 

Dr. Sérgio Paulo de Mello Mendes Filho, 
homenageado.

Neste momento, Sua Excelência, o Deputado 
Estadual Dr. Neidson, procederá à abertura desta 
solenidade.

O SR. DR. NEIDSON (Presidente) – Invocando a 
proteção de Deus, e em nome do povo rondoniense, 
declaro aberta esta Sessão Solene para outorga de 
Medalhas de Mérito Legislativo e Títulos Honoríficos de 
Cidadão do Estado de Rondônia.

O SR. JOSÉ CARLOS PAIM (Mestre de Cerimônias) 

– Estando a Mesa dos trabalhos composta, convidamos 
todos os presentes para que, em pé, cantemos o Hino 
Céus de Rondônia. (Letra de Joaquim de Araújo Lima e 
Música do Dr. José de Melo e Silva).

(Execução do Hino Céus de Rondônia)

Podeis assentar. Nós gostaríamos de agradecer a 
presença nesta Casa de Leis, da Senhora Lebrinha, Ex-
Prefeita de São Francisco do Guaporé; Excelentíssima 
Senhora Promotora de Justiça Emília Oiye, do Ministério 
Público do Estado de Rondônia – MPE/RO.

O SR. DR. NEIDSON (Presidente) – Boa tarde a 
todos. Quero cumprimentar todos os homenageados, 
todas as autoridades que estão aqui na Mesa, 
Excelentíssimo Senhor Deputado Alan Queiroz, que 
também é proponente desta Sessão Solene; Deputado 
Estadual Lebrão, que também está aqui conosco; Dr. 
Gilberto Barbosa, Desembargador do Tribunal de Justiça; 
Dr. Héverton Alves de Aguiar, Promotor de Justiça, 
representando o Ministério Público; Bispo Ronaldo 
Cabrera, Superintendente da 4ª Região Eclesiástica da 
Igreja Metodista Wesleyana; Dr. Sérgio Paulo de Mello 
Mendes Filho, que também é homenageado. E todos os 
homenageados aqui, meus parabéns a todos vocês. 

Vamos começar já passando a palavra para o 
Bispo Ronaldo Cabrera, Superintendente da 4ª Região 
Eclesiástica da Igreja Metodista Wesleyana. 

O SR. RONALDO CABRERA – Boa tarde a todos. É 
uma alegria, um prazer poder estar aqui. Cumprimento 
toda a Mesa e parabéns pela iniciativa. Eu queria fazer um 
destaque aqui inicial, eu estou chegando em Rondônia 
agora e eu achei muito bonito o hino do Estado, altamente 
significativo e me trouxe uma impressão muito boa do 
Estado, através do hino de vocês. Então, parabéns aos 
homenageados, parabéns por esta cerimônia tão bonita. 
E, se permitirem, Senhor Presidente, se me permitir eu 
gostaria de fazer uma oração pedindo a benção de Deus 
sobre este momento. Que Deus possa nos abençoar e 
que seja um tempo de alegria e de graça para todos nós. 
Podemos fazer isso? 

O SR. DR. NEIDSON (Presidente) – Vamos sim. 
Com certeza. 

O SR. RONALDO CABRERA – Nossa gratidão a Ti 
Senhor, por Tua bondade, por Tua misericórdia. Obrigado 
por nós estarmos nesta tarde tão especial, tão bonita aqui 
juntos em um momento solene tão importante, Pai. Peço 
que a Tua benção possa permear tudo o que vai ser feito 
aqui, tudo o que vai acontecer neste lugar seja debaixo 
da Tua benção. A nossa gratidão, Senhor, por todas as 
pessoas, pelas autoridades presentes, pelos familiares, 
pelos homenageados, que seja realmente uma tarde 
muito especial para cada de nós. Nós Te somos gratos e 
Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. 
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Muito obrigado a todos. 
O SR. DR. NEIDSON (Presidente) – Passar a 

palavra agora ao Excelentíssimo Dr. Héverton Alves de 
Aguiar, Promotor de Justiça e representando o Ministério 
Público Estadual.

O SR. HÉVERTON ALVES DE AGUIAR – Boa 
tarde a todos. Quero cumprimentar de uma forma 
muito especial os componentes da Mesa, os senhores 
parlamentares, a todos os presentes, os homenageados, 
e de uma forma especial o Dr. Sérgio que está aqui ao 
meu lado, pessoa por quem tenho um carinho muito 
grande e acima de tudo, um dever de gratidão enorme. 
Cumprimentar também a Dra. Emília, minha colega 
Promotora de Justiça, que no momento que o Dr. Sérgio 
se fez tão presente em minha vida ela estava também 
à frente da luta contra a Covid-19. E é este o dever de 
gratidão que eu tenho com o Dr. Sérgio. No momento que 
a Covid-19 me assolou, muito dos senhores souberam 
o que aconteceu, o Dr. Sérgio esteve ali comigo nos 
primeiros momentos, esteve junto e devo muito ao 
Dr. Sérgio. Já tive a oportunidade de dizer isso a ele, o 
“muito obrigado” e agora quero fazê-lo em público nesta 
Casa de Leis. 

Parabenizar o Senhor Presidente e os demais 
parlamentares, Deputado Dr. Neidson, Deputado 
Alan Queiroz, Deputado Lebrão, pela sensibilidade de 
homenagear essas pessoas. O romano Cícero diz que uma 
das maiores virtudes do homem é o dever de gratidão. E 
o reconhecimento que a Assembleia Legislativa hoje faz 
a estas pessoas que estão sendo homenageadas pela 
Casa de Leis, pela Casa do Povo é exatamente a mais 
clara e a mais explícita expressão do “muito obrigado”.  
Muito obrigado por tudo o que fazem, pelo que fizeram 
pelo povo do nosso Estado. E, em razão disso eu quero 
parabenizar a Mesa por essa importância. Por ter dado a 
importância destacada a ação dessas pessoas. 

O Marquês de Maricá certa vez disse que existem 
muitos homens para nada, alguns para pouco, mas 
dentre eles há aqueles homens mais importantes que 
são chamados para as missões mais importantes. E a 
esses homens das missões mais importantes, devemos 
todo o dever de gratidão. A virtude da gratidão deve 
ficar expressa e essa expressão há de ser feita como 
Vossas Excelências propõe na tarde de hoje, de uma 
forma clara, explícita, para que todo povo saiba que o 
povo de Rondônia olha para os homenageados e lhes diz 
“muito obrigado”. Boa tarde.

O SR. DR. NEIDSON (Presidente) – Com a 
palavra agora, o Excelentíssimo Dr. Gilberto Barbosa, 
Desembargador do Tribunal de Justiça.

O SR.  GILBERTO BARBOSA BATISTA DOS 
SANTOS – Senhores Deputados, Senhor Deputado Dr. 
Neidson, Senhores Deputados Alan Queiroz e Lebrão; 
Héverton Aguiar, meu amigo e parceiro do Ministério 
Público; Bispo Ronaldo Cabrera e os homenageados. 

Eu, ainda recentemente, tive a honra de receber o 
Título por esta Casa Legislativa, de Cidadão Rondoniense. 
A mim, naquele momento, foi uma das homenagens 
mais significativas que tive na minha vida porque vim 
para Rondônia e aqui estou há 38 anos, e isso, para mim, 
foi coroar todo aquele trabalho, toda aquela caminhada 
pela seara do Ministério Público, posteriormente, pelo 
Tribunal de Justiça. 

Digo isso, meu amigo Sérgio, porque você recebe 
hoje uma das maiores honrarias do Estado de Rondônia 
que é o Título de Cidadão deste pujante Estado (e os 
demais também), mas aqui, especialmente, falo de 
Sérgio Mendes. Esse Título, por certo, é uma homenagem 
justíssima a Sérgio Mendes, cidadão destacado do 
Estado de Rondônia. Quem conhece Sérgio Mendes sabe 
da dedicação e do empenho que ele tem nas causas da 
saúde. Ainda recentemente, agora no mês de janeiro, 
fui eu surpreendido com a Covid. E assustado ainda, da 
farmácia em que eu estava fazendo o teste, ligo para o 
Sérgio Mendes. E ele, desde aquele momento, e durante 
os 10 dias em que fiquei enclausurado em casa, todos os 
dias ele tinha o cuidado de me ligar para perguntar como 
eu estava, me orientar, e isso ele não faz só para mim, 
eu sei porque este é Sérgio Mendes: um homem singelo, 
mas de um coração e de uma grandeza imensurável. 
Não cabe nem no prédio da Assembleia Legislativa. 

Portanto, Senhores Deputados, repito: a 
homenagem é justíssima a quem sempre se dedicou 
e trabalhou como verdadeiro cidadão desta terra de 
Rondon. Parabenizo a iniciativa dos parlamentares que 
fizeram esta propositura de homenagem ao Sérgio 
Mendes. E eu não podia deixar de me fazer presente 
e partilhar deste momento com o dileto amigo e com 
os deputados desta Casa de Leis. Que Deus abençoe, 
proteja e ilumine o Sérgio em sua caminhada e, agora, 
com a responsabilidade redobrada porque ganha, 
hoje, desta Casa de Leis, a certidão de nascimento 
rondoniense. 

Um beijo no coração, meu amigo. 

O SR. DR. NEIDSON (Presidente) - Com a palavra, 
Vossa Excelência, o Senhor Deputado Estadual Lebrão. 

O SR. LEBRÃO – Boa tarde a todos os senhores, 
todas as senhoras. Em nome aqui do nosso amigo e 
Coronel Almeida, eu parabenizo a todos vocês que 
participam desta honraria, desta Sessão Solene que não 
é importante somente para o homenageado, mas é de 
muita importância para todas as pessoas que escolheram 
o Estado de Rondônia para aqui viver e aqui constituir as 
suas famílias. 

Faço uma saudação especial ao nosso Presidente, 
que não está presente, não pôde chegar, o Deputado 
Redano; nosso querido Deputado Dr. Neidson, médico; 
e que, sem dúvida nenhuma, juntamente com o nosso 
querido Deputado Alan Queiroz, desenvolvem um 
papel importante e fazem um trabalho de excelência, 
ocupando um assento na Assembleia Legislativa como 
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Deputados Estaduais.
Parabenizo Vossa Excelência por esta Sessão, 

homenageando as pessoas — a todos os que foram 
homenageados aqui — e, em especial, hoje, o nosso 
querido Dr. Sérgio.

Saúdo de uma maneira muito especial, também, 
o Dr. Gilberto Barbosa, neste momento representando 
aqui o Tribunal de Justiça; Dr. Héverton de Aguiar, 
representando o Ministério Público. Participando também 
deste momento tão especial o Bispo Ronaldo Cabrera. 

E a você, Sérgio, eu quero dizer que todas as 
honrarias proferidas por este Estado ainda é pouco perto 
daquilo que Vossa Excelência representa para o Estado 
de Rondônia. Então não poderia, de maneira nenhuma, 
deixar de participar deste momento, que eu tenho 
certeza que é muito especial para o senhor e para a 
sua família. Um momento que tem o reconhecimento de 
tudo aquilo que, sem dúvida nenhuma, o senhor pôde 
fazer até então para o Estado de Rondônia. 

Peço a Deus que lhe dê vida longa para que 
possa continuar desenvolvendo esse grande trabalho, 
com respeito, como Vossa Excelência sempre teve para 
o próximo, e podendo ajudar as pessoas que mais 
necessitam. Da minha parte só resta parabenizá-lo e 
dizer que nós estamos aqui somando, participando e nos 
colocando à disposição.

Eu estou finalizando minha carreira política. 
Como Deputado Estadual, neste mandato, são cinco, 
estou no meu quinto mandato: um no Executivo, quatro 
no Legislativo. E para nós é sempre um motivo de 
satisfação reconhecer todos aqueles que fizeram aquilo 
que poderia ser feito e que desenvolveram um excelente 
trabalho, honrando este Estado pujante, que sem dúvida 
nenhuma é o Estado das oportunidades, que é o Estado 
de Rondônia. 

Parabéns, Deputado; parabéns, Doutor Sérgio. 
Um abraço, satisfação a todos vocês, é uma honra estar 
com vocês neste momento tão especial. Obrigado.

O SR. DR. NEIDSON (Presidente) – Passo a 
palavra agora ao Mestre de Cerimônias.

O SR. JOSÉ CARLOS PAIM (Mestre de Cerimônias) 
– Senhoras e senhores, esta solenidade, proposta pelos 
Excelentíssimos Senhores Deputados Estaduais Dr. 
Neidson e Alan Queiroz, tem por objetivo a outorga de 
Medalhas do Mérito Legislativo e Títulos Honoríficos de 
Cidadão do Estado de Rondônia.

Neste momento, pedimos, por gentileza, para que 
os Excelentíssimos Senhores Deputados Estaduais Dr. 
Neidson e Alan Queiroz deixem o dispositivo e venham 
à frente para que possamos proceder à entrega das 
homenagens. 

Convidamos o Deputado Lebrão para que ele 
possa fazer parte deste momento. 

(Momento de entrega de Medalhas do 
Mérito Legislativo)

Neste instante daremos início à entrega das 
Medalhas de Mérito Legislativo. E já convidamos o 
Senhor Luís Claudio Carratte para receber das mãos 
dos deputados a homenagem.

Uma salva de palmas. Parabéns ao agraciado 
desta tarde.

E já convidamos o Senhor Paulo José Giroldi 
para receber das mãos das autoridades a Medalha do 
Mérito Legislativo. 

(Momento de entrega dos Títulos Honoríficos 
de Cidadão do Estado de Rondônia) 

Senhoras e senhores, neste momento faremos a 
entrega dos Títulos Honoríficos de Cidadão do Estado de 
Rondônia. 

E para as homenagens já convidamos para o 
recebimento o Senhor Alexandre Luís de Freitas 
Almeida.

“O Senhor Alexandre Luís de Freitas Almeida 
nasceu em 27 de setembro de 1969, no município de 
Pesqueira, Estado de Pernambuco. É filho do Senhor 
Antônio Fernandes de Almeida e da Senhora Maria das 
Graças Freitas Almeida. Casado em 29 de julho de 2002 
com a Senhora Elizete Gama Nascimento de Almeida, 
pai de duas filhas: Eduarda Nascimento de Almeida e 
Eloá Fernanda Nascimento de Almeida. 

Em 1994 chegou ao Estado de Rondônia oriundo 
do Exército Brasileiro, onde serviu de 1988, após a 
conclusão do Curso de Formação de Oficiais da Reserva, 
até o ano de 1994. Veio para realizar concurso público, e 
após longo período de 23 dias de testes, logrou êxito em 
passar na seletiva do concurso público para a segurança 
pública do Estado, submetendo-se às instruções do curso 
para a conclusão e posterior a este tempo de adaptação 
de Oficiais da Polícia Militar, passou a servir nos rincões 
deste belo Estado de Rondônia.

Serviu diversas Unidades de Estado, como 1° 
BPM, 5° BPM de Companhia de Trânsito, Companhia 
de Guardas, na extinta Companhia de Controle de 
Distúrbios. 

Bacharel em Direito, estruturou na Corregedoria 
da antiga Sejudeci, onde foi Corregedor-Geral e anos 
depois, retornou como Corregedor da atual Secretaria 
de Estado da Justiça - Sejus. Ao longo de sua carreira 
exitosa, foi Comandante de Pelotão da Corporação, Sendo 
duas vezes Corregedor da PM. Foi Comandante Regional 
de Policiamento I; foi Chefe de Estado-Maior Geral e 
é atualmente o Comandante-geral da Corporação. Por 
duas vezes foi Corregedor-Geral da PM/RO; foi gerente 
de Integração Segurança e Fronteira da Sesdec, onde 
palestrou em espanhol para a Mesa Binacional, Brasil e 
Bolívia.

Hoje, também exerce o cargo de Conservo, sendo 
Ministro da Palavra, presbítero consagrado pela Igreja 
Metodista Wesleyana, da Avenida Calama, nesta cidade, 
servindo até hoje com muito afinco e grande amor na 
obra de Deus.
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Assim, diante de todo esse empenho e dedicação 
nos serviços ministeriais e sociais, é que os deputados 
propuseram, com grande satisfação essa homenagem 
ao senhor Alexandre Luís de Freitas Almeida.”. Uma 
salva de palmas.

Convidamos, agora, o nosso homenageado com 
o Título Honorífico de Cidadão do Estado de Rondônia, 
Doutor Sérgio Paulo de Mello Mendes Filho.

Título Honorífico de Cidadão do Estado de 
Rondônia ao Senhor Doutor Sérgio Paulo de Mello 
Mendes Filho, pelo árduo trabalho que exerce na saúde 
médica no Estado de Rondônia em defesa da sociedade.

“Natural de Porto Velho, nascido em 24 de 
junho de 1970, filho de Sérgio Paulo de Mello Mendes 
e Sônia Maria Berla Mendes. Se formou em Medicina 
pela Universidade de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, no 
ano de 1985. Especializou-se em cardiologia no ano de 
2000, pelo Instituto de Pós-Graduação Médica do Rio de 
Janeiro Doutor Professor Stans Murad Neto. Na Clínica 
São Marcelo, Leblon, Rio de Janeiro, de 1999 a 2022, 
atuou como plantonista.

Mudou-se para Rondônia em julho de 2003, 
juntamente com a sua esposa, para trabalhar como 
Diretor e Chefe da UTI do Hospital Ameron. Em 
2004, passou no concurso em primeiro lugar para a 
especialidade de Terapia Intensiva, onde é estatutário 
até os dias atuais. 

Foi responsável em treinar e montar a UTI do 
Cemetron. Fundou a primeira turma na Faculdade São 
Lucas, de Especialização em Terapia Intensiva para 
enfermeiros. Em 2010, como Diretor-Geral do Hospital 
João Paulo II, inaugurou a UTI, onde atuava como chefe 
da mesma e ficou no cargo até meados de 2012.

Doutor Sérgio Paulo de Mello Mendes Filho foi 
pioneiro em muitos programas no nosso Estado. Alguns 
foram criados enquanto técnico da Secretaria de Saúde, 
tais como: programas assistenciais, treinamentos, 
resgates junto ao GOA (Grupo de Operações Aéreas 
do Corpo de Bombeiros) e fortalecer com expertise e 
treinamentos, transportes e todo tipo de turbulência 
enfrentada em uma gestão de saúde.

Também pôde ir em comunidades indígenas, 
descendo o rio Guaporé, junto ao barco Walter Bártolo, 
realizando treinamentos e assistência médica, gestão de 
qualidade, fluxos hospitalares, segurança do paciente, 
restruturação da regulação estadual e dos núcleos 
internos de regulação hospitalares e estruturação da 
POC e SAMD na covid-19, com apoio técnico e científico 
de, praticamente, toda a literatura condizente. 

Doutor Sérgio Paulo de Mello Mendes Filho trouxe 
o Primeiro Congresso de Terapia Intensiva para o Estado 
de Rondônia, sendo o primeiro Presidente da Sociedade 
de Terapia Intensiva de Rondônia. Responsável pela 
Liga Acadêmica de Terapia Intensiva de Rondônia, onde 
é participante de capítulos do primeiro livro da AMIB 
(Associação de Medicina Intensiva Brasileira).

Em sua atuação na área de pesquisa, foi o 
principal pesquisador de estudos pela Sociedade 

Brasileira de Cardiologia - REACT e ACEPT, bem como 
no estudo ARDSNET X ART, pela Associação de Medicina 
Intensiva Brasileira (AMIB), onde todos os estudos foram 
publicados em revistas internacionais.

Não obstante, sua gama de contribuições, também 
contribuiu na área social e esportiva, onde é faixa preta 
de jiu-jitsu e atleta de MMA; campeão peso-pesado em 
2009 no Segundo PG FIGHT; Medalha de bronze no 
Campeonato Mundial de Jiu-Jitsu, em 2008; medalha de 
prata no Peso e no Absoluto, em 2009, no Campeonato 
Brasileiro da Região Norte; medalha de ouro no Peso-
Pesado e prata no Absoluto no Mundial de 2012.

Montou, em 2008, a Agremiação Leão de Judá 
Brazilian Jiu-Jitsu, projeto social que hoje contempla 
uma média de 400 alunos nos municípios de Porto 
Velho-RO e Candeias do Jamari-RO, desenvolvendo um 
trabalho social.”.

Parabéns, então, ao Senhor Dr. Sérgio Paulo de 
Mello Mendes Filho.

(momento da foto oficial)

Neste momento, quero convidar a todos os 
homenageados para que venham à frente e tragam 
suas homenagens para que possamos fazer uma foto 
oficial para os Anais da Casa. Solicito que tragam as 
homenagens e, juntamente com as autoridades, faremos 
uma foto.

Convido os Excelentíssimos Senhores Deputados 
Estaduais Dr. Neidson e Alan Queiroz, bem como os 
homenageados, para que retornem e tomem assento 
em seus respectivos lugares para que possamos dar 
continuidade a esta solenidade.

O SR. DR. NEIDSON (Presidente) – Bem, dando 
continuidade, vamos passar a palavra agora ao Dr. 
Sérgio Paulo de Mello Mendes Filho, o homenageado.

O SR. SÉRGIO PAULO DE MELLO MENDES FILHO 
– Boa tarde a todos. Cumprimento a Mesa em nome do 
Deputado Dr. Neidson, Deputado Lebrão, Deputado Alan, 
ao Bispo Ronaldo Cabrera, Dr. Gilberto e Dr. Héverton, 
Dra. Emília, que também está aqui, Sandro Rocha e 
todos os demais presentes. Gostaria de agradecer ao 
Deputado Dr. Neidson, Deputado Alan, os proponentes 
disso, por esta honra, por esta honra de me passar... 
Ali foi dito que eu sou de Porto Velho. Não, eu sou de 
Porto Alegre, na verdade. E agora sou também natural 
de Porto Velho. E é uma alegria estar aqui e receber esse 
elogio. Muito obrigado mesmo, Deputado Dr. Neidson. 
Obrigado pelas palavras, Dr. Gilberto, Dr. Héverton, 
pessoas amigas que eu tive a honra, como a Dra. Emília, 
de trabalhar durante muitos anos dentro do Ministério 
Público e conheci realmente todos e tenho um laço de 
amizade mesmo e de admiração por todos eles. E Dr. 
Paulo que está aqui também, do Lepac (Laboratório 
Estadual De Patologia e Análises Clinicas), que fez parte 
dessa briga de Covid que existiu aí, foi fundamental 
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dentro do laboratório aqui em Rondônia, pelo Lepac.
Só gratidão. Muito obrigado.

O SR. DR. NEIDSON (Presidente) – Passar a 
palavra agora ao Senhor Luís Carratte, que também foi 
homenageado, e pediu a palavra no início.

O SR. LUÍS CLAUDIO CARRATTE – Bom, boa 
tarde a todos. Quero aqui cumprimentar o Presidente 
em exercício, Deputado Dr. Neidson; Deputado Alan 
Queiroz, meu amigo; Deputado Lebrão; ao nosso 
Bispo da 4ª Região Eclesiástica, Bispo Ronaldo Cabrera 
(acredito que seja o primeiro de muitos eventos que 
o senhor participará nesta Casa); e a todos que estão 
aqui, em nome da minha esposa Tatiana, que está aqui 
atrás, cumprimentar a todos as irmãs e amigas que 
estão aqui. Em nome do Felipe Carvalho, que está aqui, 
cumprimentar os amigos que estão aqui presentes. E, 
para mim, eu elevo as palavras do caro amigo e colega, 
onde a gratidão exerce toda sua profundidade e seria 
difícil escolher alguma palavra para descrever todo 
o acesso a poder estar aqui hoje. E eu falo isso não 
em meu nome, mas em nome de tantas pessoas que a 
gente, como igreja, ajuda nas ações sociais na relevância 
daquilo onde o Estado não alcança e com a misericórdia 
de Deus e o amor do Senhor, a gente consegue ajudar 
centenas de pessoas. E falo isso não para uma glória 
humana, mas para mostrar às pessoas que a unidade 
de muitos tem o seu objetivo final, que é alcançar as 
pessoas para o Reino de Deus, e isso para mim é o mais 
importante.

Sermos inteligentes, mas sabermos que temos 
responsabilidade na sociedade como social, como 
homem, como pai, como filho e isso é relevante no meio 
desta Casa, onde os parlamentares precisam também 
entender o papel pelo qual foram chamados, no qual 
estão e não são. E isso é fundamental para que possamos 
entender esse processo, o processo evolutivo, Bispo 
Ronaldo, que nos traz à lembrança de que o importante 
não é começar bem, mas é terminar bem. Isto está lá na 
palavra de Deus. 

E para mim o importante..., talvez existam erros 
no começo, atropelos, alguma coisa que vá nos deixar 
tristes no meio do caminho. Mas o importante é terminar 
bem. É saber que viemos para este mundo para vencer 
e cada um exercendo o seu papel da melhor forma 
possível.

Então, eu quero louvar a Deus por esse privilégio, 
porque é um privilégio, em nome da ação social, da 
IMW (Igreja Metodista Wesleyana) Calama, eu quero 
dedicar esta Medalha do Mérito Legislativo a todos 
os componentes da igreja, a toda Igreja Metodista 
Wesleyana, às demais igrejas que trabalham e fazem 
um social tremendo. Eu quero dedicar a Deus, porque 
a Ele, a honra e a glória para sempre. Muito obrigado.

O SR. DR. NEIDSON (Presidente) – Doutor Sérgio, 

passar a palavra a Vossa Excelência agora.

O SR. SÉRGIO PAULO DE MELO MENDES FILHO 
– A emoção às vezes atrapalha. Eu tenho 3 filhos. O 
Kauê está com 19 anos, hoje está lá nos Estados Unidos, 
já está há 3 anos, é uma saudade enorme. Tem uma 
menina de 17 anos, Pietra, que está agora no Canadá, 
foi no começo deste ano, estou doido com isso. Mas 
quero agradecer à Leiliane minha esposa, meu filho 
Kaíque que está aqui. Sem vocês nada disso existiria, 
está bom? Um beijo para minha sogra. Só isso.

O SR. LUÍS CLAUDIO CARRATTE - Com a sua 
licença, Presidente. Perdão. Eu quero cumprimentar a 
minha mãe Dolores que está aqui. Meu pai Bispo que 
está aqui. Meu filho Vitor também. Me perdoe, mãe. Em 
nome de Jesus, eu amo eles. Obrigado.

O SR. DR. NEIDSON (Presidente) – Doutor Paulo 
Giroldi.

O SR. PAULO JOSÉ GIROLDI - Boa tarde a 
todos. Gostaria de cumprimentar a Mesa, em nome 
do Deputado Dr. Neidson, Deputado Alan Queiroz, 
Deputado Lebrão, demais autoridades e agradecer 
muito, principalmente a você deputado que esteve no 
laboratório, viu a importância de a gente implantar os 
novos exames para dar esse acompanhamento aos 
pacientes de Covid. Doutor Sérgio sim, imensamente, 
nós passamos horas e horas entendendo, discutindo 
muitos “analitos” importantes no diagnóstico para a 
Covid-19 ter uma evolução melhor. Chegou ao ponto 
que sem o laboratório do lado, é difícil você pegar e ter 
esse acompanhamento com o paciente, entendeu?

Agradecer ao Secretário de Saúde Fernando 
Máximo que me deu oportunidade de continuar o 
trabalho que nós vínhamos desenvolvendo desde 
2016. Agradecer a minha equipe do Lepac (Laboratório 
Estadual de Patologia e Análises Clínicas), que foi uma 
equipe sempre unida, foi de manhã, a tarde e de noite, 
colocamos 24 horas para funcionar, para poder atender 
todas as demandas do Estado de Rondônia. Agradecer 
a minha família, minha esposa, que está presente, que 
sempre esteve ao meu lado, sempre me apoiando. E 
olha, só gratidão. Muito obrigado.

O SR. DR. NEIDSON (Presidente) - Passo a 
palavra agora ao Coronel Almeida que quer fazer o uso 
da palavra.

O SR. ALEXANDRE LUÍS DE FREITAS ALMEIDA - 
Nesta tarde que nos concede a oportunidade o Bondoso 
e Eterno Deus, gostaria de agradecer a toda Mesa que se 
faz presente aqui. Deputado Dr. Neidson muito obrigado 
por tudo que tem feito em reconhecimento da nossa 
carreira e pessoalmente. Deputado Alan Queiroz muito 
obrigado pelo seu trabalho também que desenvolve 
junto às igrejas, um trabalho social tremendo. Agradecer 
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ao amigo pessoal, Deputado Lebrão, muito obrigado 
também pelo incentivo, no tempo que eu estive na ativa. 
Tive muito incentivo também de sua parte. Agradecer 
ao Doutor Héverton pelo tempo também que nós 
trabalhamos juntos aí em muitas situações difíceis, mas 
que graças a Deus logrou êxito, o Estado sendo vencedor 
em todas elas. Agradecer ao Dr. Gilberto e também ao 
nosso Bispo Ronaldo Cabrera que já chega fazendo uma 
avaliação — que todos nós que estamos aqui fazemos — 
da beleza do nosso hino e da riqueza do nosso Estado. O 
senhor foi muito feliz em fazer essa observação. 

Agradecer ao presbítero Luís Carratte, que tem 
sido benção na minha vida. Desde que eu o conheci, 
Deus tem te usado, um varão para ser vaso de benção 
na minha vida. Muito obrigado. 

Agradecer a minha família, Elizete Almeida, 
Eloá Almeida, Eduardo Almeida, que se encontra aqui, 
juntamente com o Dr. Lauro. Muito obrigado pelo 
incentivo, nós somos o que somos, porque temos 
alguém por trás, não é? A família é que nos levanta, é 
que nos dá força. 

Eu calcei coturno pela primeira vez quando eu 
tinha dezessete anos e seis meses. Vim de uma família 
pobre do Estado de Pernambuco, nove dentro da minha 
casa, mas nunca faltou dignidade, nunca faltou respeito, 
nunca faltou orientação por parte do meu pai e da minha 
mãe para que pudéssemos trilhar o caminho que nós 
trilhamos. Muitas foram as vitórias que nós alcançamos 
aqui neste Estado. E tive a oportunidade de conhecer até 
outros países com essa profissão que nós escolhemos, 
com muito orgulho, de nos doar para o próximo. E fico 
muito feliz, nesta tarde, de poder receber tão grande 
honraria. Para mim, é uma nova certidão de nascimento: 
dizer que sou adotado por Rondônia. 

Estou aqui em Rondônia há muito tempo, e eu 
vejo no Estado de Rondônia a capacidade de lapidar 
diamantes. E não falo pela minha pessoa, mas o Dr. 
Sérgio, que aqui foi falado, foi dito aqui que sua grandeza 
não cabe dentro deste prédio da Assembleia, por tudo 
que o senhor tem feito em prol da vida das pessoas que 
se encontram moribundas e para todas elas. 

Então, a gente sabe que Rondônia fez com que 
esse talento pudesse aparecer e tantas outras pessoas 
que não são aqui do Estado e, quando vieram pra cá, 
foram vistas por este Estado — como disse o Dr. Neidson: 
“um Estado de oportunidade” —, um Estado que faz 
com que a gente possa realmente se orgulhar dele. E 
realmente nós nos orgulhamos muito deste Estado. 

Eu gostaria, para não me alongar nas palavras, 
na minha alegria incontida do mais recôndito do seu ser, 
deixar aqui uma passagem lá do Livro de Josué. Josué 
foi um grande estrategista de Deus, um homem que foi 
um ícone na história e alcançou muitas vitórias porque 
andava nos caminhos do Senhor. Ele deixou registrado 
no Livro que leva o seu nome, no capítulo 21 e no 
versículo 45, dizendo: “nenhuma palavra falhou de todas 
as boas palavras que disse o Senhor à casa de Israel; 
tudo se cumpriu”.  

Então, com essa palavra, eu parabenizo a Mesa, 
parabenizo os proponentes e parabenizo todos aqueles 
que foram reconhecidos neste dia, deixando um muito 
obrigado e a gratidão — que ela jamais se compra, 
jamais se paga — por este momento. 

Muito obrigado, Carratte. Muito obrigado a 
todos que fizeram parte e fizeram esse sonho se tornar 
uma realidade. Agora, com a minha nova certidão de 
nascimento, muito obrigado, e que Deus abençoe a 
todos. 

O SR. DR. NEIDSON (Presidente) - Passo a palavra 
agora a Vossa Excelência, o Deputado Alan Queiroz.

O SR. ALAN QUEIROZ - Excelentíssimo Senhor 
Presidente desta Sessão Solene, particular amigo e 
grande parlamentar desta Casa, Deputado Dr. Neidson, 
pedir permissão para tirar aqui a máscara. Está com 
uma certa distância. E não vejo a hora — e acredito 
que todos nós — de se ver livre dessa ferramenta de 
barreira, que nos ajudou bastante, mas que, graças a 
Deus, cada dia mais perto de vencer esta pandemia.

Meus cumprimentos de forma muito especial 
também ao nosso colega de parlamento Deputado 
Lebrão, que tanto já contribuiu e contribui com o seu 
mandato nesta Casa, um grande parlamentar que temos 
aqui ombreados.

Meus cumprimentos de forma muito especial ao Dr. 
Sérgio — “Serjão” — nosso homenageado. Quero aqui já 
fazer um parêntese de agradecimento também, Sérgio, 
por tanto serviço prestado ao nosso Estado de Rondônia, 
como filho desta terra, deixando também sua marca para 
igualar a tantos outros homens de bem e homens de 
destaque que vieram de tão distantes lugares, regiões, 
cidades, e somando também aos grandes homens desta 
terra, a seu exemplo e ao exemplo desta grande pessoa 
que está ao seu lado, Dr. Héverton Aguiar, também um 
filho desta terra, que tanto nos honra com o trabalho 
desempenhado em prol do Estado de Rondônia. 

Meus parabéns, acertadamente a esta Casa: 
aprovou esta comenda maior de honraria que é o Título 
Honorífico do Estado de Rondônia. 

Já cumprimentando também o Dr. Héverton. É 
um prazer revê-lo, Dr. Héverton. O seu relato da sua 
passagem por essa doença terrível, que levou muitos 
amigos. Vossa Excelência foi um guerreiro, como sempre 
foi na sua vida, e lutou contra a doença e está hoje aí 
recuperado, graças a Deus, para poder dar continuidade 
a esse belíssimo trabalho que Vossa Excelência sempre 
fez à frente de uma das instituições mais sérias deste 
Estado de Rondônia, que é o nosso Ministério Público 
do Estado. Em seu nome cumprimentar também a Dra. 
Emília, agradecendo também, Dr. Emília, todo empenho 
que a senhora dedicou e dedica principalmente à 
saúde. Que sempre a senhora esteve à frente, está à 
frente com muita propriedade, trazendo as demandas, 
inclusive a esta Casa e ao Governo do Estado, as ações 
de que cada instituição tem o seu dever constitucional 
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e também o dever de estar presente nos momentos 
mais difíceis para o nosso povo. E eu tenho certeza que 
esta pandemia foi muito difícil e está sendo ainda, mas 
a gente aprendeu muito. E a gente, principalmente, 
aprendeu como pessoa, como ser humano saber que 
a gente em questão de minutos, segundos pode não 
estar mais aqui. E a gente viu quantos partiram mesmo 
com tantos recursos em contas bancárias e não tendo 
condições de pagar o seu tratamento por não ter espaço 
físico para ser acomodado em um leito de hospital. 
Então, parabéns também à senhora e a toda instituição 
Ministério Público que eu tive a oportunidade de hoje 
estar na manhã de hoje e estava lá também o grande 
professor, mestre, Dr. Gilberto. Uma honra, Dr. Gilberto, 
tê-lo conosco aqui neste Parlamento. Vossa Excelência 
que, hoje vi a emoção de tantos que estavam ali e do 
senhor também, relatando um pouco da história do que 
viveu, do que passou até os momentos atuais, de tantas 
dificuldades de início de carreira, com pouca estrutura, 
labutando no interior do Estado. Iniciou ali e chegar 
ao ponto hoje de olhar para trás e ver o quanto pôde 
contribuir e relatado isso por companheiros de trabalho. 
A exemplo hoje do Dr. Flávio Ziober, Promotor de Justiça 
que tomou posse como Procurador do Ministério Público 
do Estado de Rondônia. Uma pessoa que eu também 
tenho um carinho enorme porque deu oportunidade para 
a minha esposa no seu primeiro trabalho no Ministério 
Público de Rondônia, sendo sua assistente e hoje ela é 
assessora do procurador Dr. Airton Marin Filho e esteve 
também ao lado do Sérgio em muitos momentos, em 
consultas. Para quem não sabe, o Sérgio também foi 
médico lá do Ministério Público — não é, Sérgio? — 
por muito tempo. Não sei se é ainda, mas eu tive a 
felicidade também de ser atendido no Ministério Público 
pelo Sérgio em um momento muito difícil da minha vida. 

Eu, no ano de 2008, fui candidato a reeleição de 
vereador, eu ia para o meu terceiro mandato, Deputado 
Dr. Neidson, e eu perdi uma eleição com as urnas cheias 
de votos. O povo querendo que eu ficasse como vereador 
e eu perdi a eleição pelo quociente eleitoral. E, Dr. 
Gilberto, confesso que você ver sendo o quinto vereador 
mais votado da cidade, ver vereadores eleitos com menos 
da metade de votos que você teve e você não entrar por 
questão de legislação eleitoral, eu confesso que passei 
uma semana sem conseguir dormir. E foi o “Serjão” 
quem me atendeu, quem me deu a primeira mão e que 
me mostrou que tudo na nossa vida tem um porquê e 
sempre foi essa pessoa, como foi dito aqui, de coração 
grandioso. Ele não olha o paciente apenas de uma forma 
curativa, mas também de entender o porquê de tudo 
o que está acontecendo com ele. E foi através da sua 
consulta, Sérgio, que, graças a Deus, eu consegui voltar 
à minha vida normal e entender que a nossa vida é uma 
preparação de Deus e algo melhor estava por vir. Tanto 
é que estou aqui hoje. Além de voltar a ser vereador, 
fui Presidente da Câmara, Deus me honrou com algo 
que talvez nem mereça tanto, de poder representar o 
Estado de Rondônia aqui nesta Casa há um ano. Assumi 

como suplente, eu era suplente, assumi há um ano e 
estou muito feliz e honrado com esta oportunidade e a 
Vossa Senhoria, nosso homenageado hoje aqui faz parte 
da minha história. Então, eu fico muito feliz de poder 
estar contemplando através do meu voto, esta honraria 
e também poder estar neste momento de entrega. Deus 
te abençoe e continue te dando toda sorte do mundo 
porque eu sei que é merecedor. 

E para quem não sabe, aqui do lado tem dois 
faixas pretas gigantescos: jiu jitsu e taekwondo. Se 
trouxesse um tatame aqui ia ter um show diferenciado 
dessas duas figuras que aqui estão. Dr. Héverton também 
foi professor de taekwondo por muito tempo, inclusive, 
meu professor. Fui um dos priores alunos, mas ele, com 
certeza, já pôde, tanto ele quanto o Sérgio puderam 
também passar esse conhecimento para tantas outras 
pessoas, principalmente no trabalho social brilhante 
que vocês fazem. A exemplo também do Dr. Gilberto, 
que tem um trabalho social brilhante, gigantesco e que 
teremos a oportunidade de em um momento oportuno 
estar trazendo a esta Casa essa missão também para 
que possa ser, esta Casa um braço, um elo para essas 
ações sociais. 

Quero também cumprimentar aqui o nosso bispo, 
mais novo bispo da Wesleyana. Quero dizer, Bispo 
Ronaldo Cabrera, que é dessa forma que os rondonienses 
tratam as pessoas que vêm de fora para fazer o bem 
para o nosso Estado. É acolhendo, é oportunizando o 
reconhecimento em vida. Eu acredito que a melhor coisa 
que se tem é você ter o reconhecimento em vida, onde 
você tem a condição de estar comemorando junto com 
a sua família. 

E isso eu digo, senhoras e senhores que aqui estão, 
eu tive a oportunidade, Claudemir, Felipe, particulares 
amigos. O Claudemir foi colega meu de faculdade na 
Faro (Faculdade de Rondônia) — acho que foi aluno do 
Professor Gilberto, também, assim como meu pai o foi. 
Sabe que a gente passa por momentos muito difíceis na 
nossa vida. Mas o reconhecimento, como foi dito aqui 
pelo Dr. Héverton, é algo que marca e fica registrado 
sempre, na nossa memória e no nosso coração. 

Eu tive a oportunidade, agora, de sentir isso, 
porque muitas vezes, a gente que apresenta as 
comendas, as honrarias — Dr. Sérgio, Dr. Héverton — a 
gente não dá, talvez, tanta importância como quem a 
recebe. E eu tive a oportunidade de ter esse sentimento, 
também, do outro lado. (Cumprimentando a Lebrinha, 
aqui, filha do Deputado Lebrão: ex-prefeita, grande 
prefeita que foi). E eu tive esse sabor, esse gosto de 
receber na Câmara de Porto Velho, onde eu estive por 
16 anos da minha vida, ali, servindo a população do meu 
município, também uma honraria, um título de Moção de 
Aplauso pelo nosso trabalho ali naquela Casa. E eu senti, 
Carratte, de fato, como é bom ser reconhecido. Porque 
você, quando se dedica, quando você realmente faz com 
amor aquilo que você faz, as coisas boas acontecem e 
florescem. E eu tenho certeza de que neste momento 
em que vocês estão aqui recebendo esta honraria, 
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este papel que talvez as pessoas podem não dar valor, 
mas o valor sentimental, o valor que vocês vão levar, 
principalmente para a sua vida inteira, através da sua 
família, é o legado. É o legado que fica. 

Então, eu quero parabenizar aqui a todos os 
nossos amigos que receberam essa moção, essa 
comenda, tanto a de Mérito Legislativo, na pessoa do 
Dr. Paulo, que tanto foi importante, Dr. Paulo, nesse 
momento de covid; parabéns. Parabéns ao senhor. Em 
seu nome, cumprimentar aqui a todos os servidores da 
Saúde deste Estado de Rondônia, que foram gigantes, 
que não tiveram medo do enfrentamento e passaram, 
muitos passaram, graças a Deus, e estão hoje aqui. A 
gente começa a perceber dias melhores, a gente voltar 
um pouco à nossa normalidade quando vê uma Casa 
repleta de tantas pessoas e isso é muito bom.  E eu 
tenho certeza de que na sua figura, na sua pessoa, 
muitos outros deveriam estar também aqui recebendo a 
mesma homenagem, a mesma honraria. Então, em seu 
nome, eu quero cumprimentar a todos da nossa classe 
de servidores da Saúde, servidores da Polícia Militar, em 
nome do nosso Coronel Almeida, que também é gigante 
nessa pandemia, enfim, eu vou estar aqui, com certeza, 
correndo o risco muito grande de esquecer alguém, mas 
a todos aqueles que estiveram de forma direta na linha 
de frente, ajudando o nosso povo nesse momento tão 
difícil de pandemia. Então, em seu nome, eu parabenizo 
a todos. 

De forma muito especial, também, meu amigo 
Carratte. Carratte é um exemplo, aqui neste Parlamento. 
Para quem não sabe, o Carratte também é servidor 
aqui da Casa, um servidor conceituado, respeitado 
e que eu tenho oportunidade de ter um pouco desse 
conhecimento a nosso serviço. Sempre que solicito 
ele está lá, no nosso Gabinete, nos ajudando, nos 
auxiliando, nos orientando. Muito obrigado, meu amigo, 
pela sua presteza de sempre, pela sua sabedoria e 
dedicação a este Parlamento Estadual. Nós ganhamos 
muito com a sua figura aqui. E sem contar que esse 
Mérito Legislativo, hoje, não é apenas pela tua função 
aqui nesta Casa, mas, principalmente, pela função de 
homem de Deus que você ocupa e que você exerce hoje 
dentro da igreja. Só quem conhece — não é, Sailon? 
— só quem conhece as ações deste grande homem 
lá nos bastidores da igreja, fazendo as ações sociais, 
as distribuições de cestas básicas, de alimentos. E a 
gente fez isso na pandemia. No momento mais difícil 
você estava à frente, juntamente com a Tatiana, com a 
pastora Daniela, com o Pastor Marcelo e tantos outros 
ali, à frente da igreja, contribuindo e levando um pouco 
de acalento, de amor e atenção às pessoas que mais 
precisam. Parabéns, meu amigo. Você é digno dessas 
homenagens. 

E deixei por último, aqui, para falar deste grande 
homem, que é o Coronel Almeida. Coronel Almeida, que 
aqui nem precisa a gente aprofundar porque o próprio 
currículo já diz, por si só, quando foi aqui lido pelo nosso 
Cerimonial. Mas eu quero, Pastor, também presbítero, 

mas eu o considero, também, um pastor porque prega 
como ninguém. Eu estive na igreja visitando em uma 
oportunidade e o senhor marcou muito para mim, no 
seu testemunho. E testemunho é para poucos. É para as 
pessoas que têm coragem de compartilhar com os outros 
aquilo que nós passamos e, muitas vezes, que a gente 
acredita que seja algo difícil de passar, difícil de falar, 
mas que contribui muito para o crescimento e para que 
os outros venham a não errar. E Vossa Senhoria tem um 
testemunho de vida muito grande. É o chamado. Tenho 
certeza que cada um de nós aqui tem a sua importância, 
a sua função, porque teve um chamado para seguir, 
para prestar e para compartilhar com esse povo aqui 
na terra. E o senhor teve e faz muito bem. E é por isso 
que esta Casa se sente honrada hoje, também, de estar 
contemplando com a maior honraria para a sua pessoa. 
E me sinto muito feliz de poder estar aqui participando 
de tudo isso. 

Acho que falei demais, peço perdão, talvez tenha 
ficado um pouco cansativo, mas eu não poderia deixar 
de relatar, porque das pessoas hoje homenageadas e 
das pessoas que aqui estão hoje, são pessoas que eu 
conheço, que gosto e sei o quanto eles merecem todo 
o nosso reconhecimento. Deus abençoe a vida de cada 
um. E muito obrigado por estarem aqui conosco. Boa 
tarde.

O SR. DR. NEIDSON (Presidente) – Obrigado, 
Deputado Alan Queiroz. 

E agora, para encerrar, vamos falar um pouco 
também dos nossos homenageados, cumprimentar 
novamente a nossa Mesa. Nós estivemos ali atrás 
também com o Desembargador, estava ouvindo algumas 
conversas que estavam tendo com o Dr. Sérgio com 
relação à Vila Princesa. Parabéns pelo trabalho social que 
vocês realizam. E esses jovens também que precisam de 
grande apoio, principalmente na área lá do jiu-jitsu. 

O Coronel Almeida, nós já nos conhecemos em 
uma homenagem anterior que nós tivemos da Assembleia 
Legislativa, com alguns Títulos e Medalhas que nós 
entregamos, e sabemos do seu potencial e do auxílio 
também, não só como homem de Deus, mas também 
como servidor público que esteve na nossa briosa Polícia 
Militar. Parabéns por ser hoje o nosso Cidadão do Estado 
de Rondônia. 

Paulo Giroldi, que eu conheci aqui na Assembleia. 
O Paulo veio com o Dr. Sérgio em um período bem 
difícil. Não foi, Paulo? Um período bem difícil, período 
de pandemia no qual a maior parte dos funcionários da 
Saúde não sabiam como tratar, como lidar com uma nova 
doença. Um vírus que já é antigo, mas que não tínhamos 
essa pandemia e dessa forma tão agressiva da doença 
aqui no nosso Estado de Rondônia. E através do senhor 
e toda a sua equipe do Lepac (Laboratório Estadual de 
Patologia e Análises Clínicas) e toda a equipe da Saúde, 
também o Dr. Sérgio, que foi um dos que comandaram 
e lideraram esses estudos e o tratamento domiciliar — 
viu, Dr. Alan? — o tratamento domiciliar foi feito também 
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através do SAMD (Serviço de Assistência Multidisciplinar 
Domiciliar). E que esta Medalha e que este Título, Dr. 
Sérgio, se estendam também a todos os funcionários 
do Estado de Rondônia, da Saúde, e ao SAMD também. 

O SAMD, que é o Serviço de Assistência 
Multidisciplinar Domiciliar do Estado de Rondônia, que 
fazia o acompanhamento desses pacientes. Eu fui um 
deles, meu filho foi outro deles, a minha esposa foi outra 
desses pacientes que foram acompanhados. Na verdade, 
o Dr. Sérgio me acompanhava por telefone quando eu 
estava com Covid, e os exames eram realizados lá no 
Lepac. 

Parabenizo, e que essa Medalha sirva também 
para todos os funcionários. E vamos fazer uma 
homenagem aos funcionários do Lepac também, que 
são merecedores desta homenagem que o senhor 
recebe hoje. Trabalharam com excelência, realizaram 
os testes. O Dr. Sérgio juntamente com o Dr. Paulo, 
vieram aqui na Assembleia e apresentaram o trabalho 
que foi realizado para acompanhamento e tratamento 
da Covid. Três exames básicos que seriam implantados 
nos municípios, que eram: ferritina, fibrinogênio e o 
PCR, para acompanhar, para ver o início precoce de 
tratamento, da implantação dos anticoagulantes, entrar 
com os antibióticos ou não. E nós vemos aí, tivemos 
um resultado incrível nesse tratamento domiciliar — viu, 
Deputado Lebrão? Aí no início eram 20 mil pacientes 
atendidos? 

O SR. PAULO JOSÉ GIROLDI - Em 2020. (fora do 
microfone).

O SR. DR. NEIDSON (Presidente) – Em 2020, 
mais ou menos 20 mil atendidos, 4 mortes, 4 óbitos, e 
em uma época em que, no mundo inteiro, a maior parte 
dos pacientes que estavam infectados com coronavírus 
chegavam a falecer. Então, foi um trabalho de excelência. 
E vocês todos merecem esta Medalha, esta honraria que 
o Dr. Sérgio recebeu hoje.

Parabéns, parabéns e estenda esta sua Medalha 
e os nossos cumprimentos, dos 24 deputados estaduais 
da Assembleia Legislativa, a todos os funcionários da 
Saúde. 

O SR. PAULO JOSÉ GIROLDI - Só uma licença. 
Complementando, nós, em 2020/2021, a gente fez 
mais de um milhão de exames, nós atendemos mais 
de 65 mil pacientes. Entendeu? Então foi um número 
bem expressivo, que era através do Dr. Sérgio, SAMD e 
os pacientes internados em toda a rede hospitalar. Em 
2021 nós batemos um recorde, foram 2 milhões e 600 
exames, foram 165 mil pacientes atendidos. Desses 165 
mil, 65 mil eram de Covid.

O SR. DR. NEIDSON (Presidente) – Parabéns, 
parabéns a todos. 

E o Luís Carratte a gente não tem nem o que 
falar muito aqui. O Luís já é companheiro da Assembleia 

Legislativa. E em nome do Luís que recebeu hoje essa 
honraria, Medalha de Mérito, queremos estender a 
todos os funcionários da nossa Assembleia Legislativa. 
Todos eles merecem e trabalham arduamente para que 
possamos trabalhar e dar continuidade no trabalho, 
aqui, na Assembleia Legislativa. Parabéns, Luís e pelo 
seu trabalho que o senhor também realiza através da 
Igreja Wesleyana.

Tive a oportunidade de estar presente em uma 
ação social lá no município de Guajará-Mirim, que foi 
um sucesso. Tivemos mais de 400 pessoas atendidas ou 
600, mais ou menos, oferecendo vários tipos de exames, 
atendimentos em várias áreas e vocês vêm realizando, 
através da Associação Wesleyana de Assistência Social, 
esse belíssimo trabalho, auxiliando e ajudando, junto 
com o Coronel Almeida também, vem ajudando a 
nossa população. Então, estendo também os nossos 
cumprimentos da Assembleia Legislativa a todos os que 
participam dessas ações e a todos os membros da Igreja 
também.

Doutor Sérgio não tenho nem o que falar muito 
aqui. Doutor Sérgio foi meu professor. Até comentei com 
ele, ali na frente, faltou no currículo dele “professor do 
Dr. Neidson”, lá na UTI. Puxava a nossa orelha direto! Foi 
muito gratificante, Doutor, a época que nós trabalhávamos 
juntos na UTI do João Paulo II, no pronto-socorro. Eu 
aprendi muito com o Doutor Sérgio. Foi meu professor 
e será meu eterno professor. De vez em quando, ele me 
dá uns puxões de orelha ainda... Não só a mim, mas 
a vários profissionais. O fruto do seu trabalho sempre 
foi buscar o tratamento adequado e a cura das pessoas 
que realmente necessitam. Parabéns! Esta honraria é 
a segunda. Já recebeu uma Medalha, agora, recebe o 
Título Honorífico de Cidadão do Estado de Rondônia. O 
senhor é merecedor. Será sempre meu amigo também. 
Pode contar com a Assembleia Legislativa.

E eu acredito que esta honraria tem que se 
estender a todos os profissionais da área da saúde 
também que estiveram junto ao seu lado e a de todos. 
Nós também homenageamos aqui o Lacen (Laboratório 
Central de Saúde Pública de Rondônia), que foi um 
dos grandes responsáveis também nessa pandemia no 
diagnóstico e no acompanhamento desses pacientes. Na 
verdade, foi todo o conjunto da parte da saúde.

E nós, aqui, na Assembleia Legislativa, Deputado 
Alan, Deputado Lebrão, e todos os deputados, sempre 
apoiando para que essas ações dessem continuidade.

Doutor Sérgio, o senhor é merecedor e hoje 
considere-se cidadão do Estado de Rondônia. Parabéns.

Acho que seria isso. E invocando a proteção de 
Deus e agradecendo a presença de todos, dou por 
encerrada a presente Sessão Solene. E convido todos 
para o coquetel que será servido no Salão Nobre desta 
Casa. 

Muito obrigado a todos e até a próxima. Deus 
abençoe a todos. 

(Encerra-se esta Sessão Solene 
às 16 horas e 38 minutos)
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SUP. DE RECURSOS HUMANOS

(Republicado por incorreções)
ATO Nº 204/2022-SRH/D/SG/ALE

O SECRETÁRIO GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições 
legais e, nos termos da Resolução nº 461, de 13 de novembro 
de 2019 e, o que disciplina a Resolução n° 486, de 18 de 
agosto de 2021. 

RESOLVE: 

Conceder 03 (três) diárias, no período de 06/04/2022 a 
08/04/2022, às servidoras relacionadas, que irão via transporte 
aéreo de Porto Velho/RO a Macapá/AP, assessorar os Deputados 
Estaduais desta Casa de Leis na Solenidade de Posse da Mesa 
Diretora do Parlamento Amazônico e na reunião, conforme 
Processo nº 10120/2022-e.  

Matrícula: 200166827
Nome:  Joelma da Silva Teles
Cargo:  Assessor
Lotação:  Div.de Eventos e Agendas

Matrícula: 200165647
Nome:  Josjane Michela A. Barbosa
Cargo:  Diretor de Departamento
Lotação:  Dep. Cerimonial

Porto Velho - RO, 05 de Abril de 2022.

MARCOS OLIVEIRA DE MATOS
Secretário Geral ALE/RO

(Republicado por incorreções)
ATO Nº 210/2022-SRH/D/SG/ALE

O SECRETÁRIO GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições 
legais e, nos termos da Resolução nº 461, de 13 de novembro 
de 2019 e, o que disciplina a Resolução n° 486, de 18 de 
agosto de 2021. 

RESOLVE: 

Conceder 05 (cinco) diárias, no período de 10/04/2022 a 
14/04/2022, às servidoras relacionadas, que irão via transporte 
aéreo de Porto Velho/RO a São Paulo/SP, realizar visita técnica 
na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, juntamente 
com o Deputado Estadual Jair Montes, conforme Processo nº 
10677/2022-e.  

Matrícula: 200169529
Nome:  Aurizangela Nazare de Castro
Cargo:  Assessor Técnico
Lotação:  Gab. Dep. Jair Montes

Matrícula: 200169205

Nome:  Nataly Gomes Maldonado
Cargo:  Assessor Parlamentar
Lotação:  Gab. da Presidência

Matrícula: 200169533
Nome:  Raiany Rodrigues P. Ferreira
Cargo:  Assistente Técnico
Lotação:  1ª Secretaria

Porto Velho - RO, 07 de Abril de 2022.

MARCOS OLIVEIRA DE MATOS
Secretário Geral ALE/RO

ATO Nº 226/2022-SRH/D/SG/ALE

O SECRETÁRIO GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições 
legais e, nos termos da Resolução nº 461, de 13 de novembro 
de 2019 e, o que disciplina a Resolução n° 486, de 18 de 
agosto de 2021. 

RESOLVE: 

Conceder 05 (cinco) diárias, no período de 12/04/2022 a 
16/04/2022, ao servidor relacionado, que irá via transporte 
terrestre de Porto Velho/RO aos municípios de Chupinguaia, 
Vilhena, Cerejeiras, Colorado do Oeste e Corumbiara/RO, 
acompanhar e prestar assessoria de comunicação ao Deputado 
Estadual Isequiel Neiva, em agenda inaugurações de obras, 
entrega de academia e centrais de ar para a Polícia Militar, 
e anúncio de liberação de recursos que já estão na conta da 
prefeitura, além de reuniões para definir os investimentos para 
o ano de 2022, conforme Processo nº 11541/2022-e.  

Matrícula: 200165434
Nome:  Nilson Nascimento da Silva
Cargo:  Assessor Esp. de Gab.
Lotação:  Isequiel Neiva

Porto Velho - RO, 11 de Abril de 2022.

MARCOS OLIVEIRA DE MATOS
Secretário Geral ALE/RO

ATO Nº 227/2022-SRH/D/SG/ALE

O SECRETÁRIO GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições 
legais e, nos termos da Resolução nº 461, de 13 de novembro 
de 2019 e, o que disciplina a Resolução n° 486, de 18 de 
agosto de 2021. 

RESOLVE: 

Conceder 03 (três) diárias, no período de 12 a 14/04/2022, 
a Deputada Estadual Rosangela Henrique Pereira Donadon, 
cadastro nº 200160361, que irá via transporte aéreo de 
Vilhena/RO a Brasília/DF, participar de Audiência Pública 
sobre as Recomendações para o Aperfeiçoamento da Política 
no Estatuto do Aprendiz, reunião afim de debater sobre os 
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sistemas de governo presidencialistas e participar de Audiência 
Pública sobre políticas para a primeira infância, conforme 
processo nº 11630/2022-e. 

Porto Velho - RO, 12 de Abril de 2022.

MARCOS OLIVEIRA DE MATOS
Secretário Geral ALE/RO

ATO Nº 228/2022-SRH/D/SG/ALE

O SECRETÁRIO GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições 
legais e, nos termos da Resolução nº 461, de 13 de novembro 
de 2019 e, o que disciplina a Resolução n° 486, de 18 de 
agosto de 2021. 

RESOLVE: 

Conceder 02 (duas) diárias, no período de 12 a 13/04/2022, 
ao servidor relacionado que irá via transporte terrestre de 
Porto Velho/RO a Ji-Paraná/DF, acompanhar o Deputado 
Estadual Chiquinho da EMATER, em cumprimento de agenda 
parlamentar, bem como conduzir o veículo, conforme processo 
nº 11657/2022-e.  

Matrícula: 200165767
Nome:  Julio Cesar Teixeira Lemos
Cargo:  Assessor Esp. de Gab.
Lotação:  Dep. Chiquinho da EMATER

Porto Velho - RO, 12 de Abril de 2022.

MARCOS OLIVEIRA DE MATOS
Secretário Geral ALE/RO

ATO Nº 229/2022-SRH/D/SG/ALE

O SECRETÁRIO GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições 
legais e, nos termos da Resolução nº 461, de 13 de novembro 
de 2019 e, o que disciplina a Resolução n° 486, de 18 de 
agosto de 2021. 

RESOLVE: 

Conceder 05 (cinco) diárias, no período de 10 a 14/04/2022, 
aos servidores relacionados que irão via transporte terrestre 
de Porto Velho/RO aos municípios de: Pimenteiras do Oeste/
RO, Cerejeiras/RO, Corumbiara/RO, Cabixi/RO, Colorado do 
Oeste/RO, Vilhena/RO, Chupinguaia/RO, Pimenta Bueno/
RO, Espigão do Oeste/RO, Cacoal/RO, Ministro Andreazza/
RO, Primavera de Rondônia/RO e São Felipe do Guaporé/
RO , realizar a entrega dos convites e fixação de materiais de 
divulgação nas Câmaras de Vereadores, referente ao 3º Fórum 
dos Legisladores Municipais do Estado de Rondônia, conforme 
processo nº 11231/2022-e.  

Matrícula: 200170149
Nome:  Joao Carlos M. Felipe
Cargo:  Assessor Especial

Lotação: Gab. Sec.Plan.e Mod.da Gestão

Matrícula: 100002733
Nome:  Marcos Antonio Grutzmacher
Cargo:  Jornalista
Lotação:  Esc.Legislativo

Porto Velho - RO, 12 de Abril de 2022.

MARCOS OLIVEIRA DE MATOS
Secretário Geral ALE/RO

ATO Nº 230/2022-SRH/D/SG/ALE

O SECRETÁRIO GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições 
legais e, nos termos da Resolução nº 461, de 13 de novembro 
de 2019 e, o que disciplina a Resolução n° 486, de 18 de 
agosto de 2021. 

RESOLVE: 

Conceder 05 (cinco) diárias, no período de 10 a 14/04/2022, 
ao servidor relacionado que irá via transporte terrestre de 
Porto Velho/RO aos municípios de: Campo Novo de Rondônia/
RO, Buritis/RO, Monte Negro/RO, Teixeiropolis/RO, Urupá/
RO, Mirante da Serra/RO, Nova União/RO, Ouro Preto/RO e 
Vale do Paraiso/RO, realizar a entrega dos convites e fixação 
de materiais de divulgação nas Câmaras de Vereadores, 
referente ao 3º Fórum dos Legisladores Municipais do Estado 
de Rondônia, conforme processo nº 11231/2022-e.  

Matrícula: 100002006
Nome:  Emerson Lima Santos
Cargo:  Assist. Tec. Legislativo
Lotação:  Esc.Legislativo

Porto Velho - RO, 12 de Abril de 2022.

MARCOS OLIVEIRA DE MATOS
Secretário Geral ALE/RO

ATO Nº 231/2022-SRH/D/SG/ALE

O SECRETÁRIO GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições 
legais e, nos termos da Resolução nº 461, de 13 de novembro 
de 2019 e, o que disciplina a Resolução n° 486, de 18 de 
agosto de 2021. 

RESOLVE: 

Conceder 05 (cinco) diárias, no período de 10 a 14/04/2022, 
ao servidor relacionado que irá via transporte terrestre de 
Porto Velho/RO aos municípios de: Campo Novo de Rondônia/
RO, Buritis/RO, Monte Negro/RO, Teixeiropolis/RO, Urupá/RO, 
Mirante da Serra/RO, Nova União/RO, Ouro Preto/RO e Vale 
do Paraiso/RO, conduzir o veículo oficial, conforme processo 
nº 11231/2022-e.  

Matrícula: 200168003
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Nome:  Luciano Ferreira dos Santos
Cargo:  Assessor
Lotação:  Div. Transporte

Porto Velho - RO, 12 de Abril de 2022.

MARCOS OLIVEIRA DE MATOS
Secretário Geral ALE/RO

ATO Nº 232/2022-SRH/D/SG/ALE

O SECRETÁRIO GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições 
legais e, nos termos da Resolução nº 461, de 13 de novembro 
de 2019 e, o que disciplina a Resolução n° 486, de 18 de 
agosto de 2021;

Considerando a solicitação constante no Parecer nº 757/2022-
CG no Processo nº 6861/2022-e;

RESOLVE: 

RETIFICAR o Ato nº 111/2022-SRH/D/SG/ALE, de 09/03/2022, 
publicado no Diário Oficial da ALE/RO nº 040, pág. 434, em 
09/03/2022, concedendo 05 (cinco) diárias no período de 
08/03/2022 a 12/03/2022 ao servidor Júlio César Teixeira 
Lemos, Assessor Especial de Gabinete, matrícula nº 20016576.

ONDE SE LÊ: “...que irá via transporte terrestre de Porto Velho/
RO aos municípios de Vilhena e Cabixi/RO...”

LEIA-SE: “...que irá via transporte terrestre de Porto Velho/RO 
aos municípios de Ji-Paraná, Ouro Preto do Oeste e Vale do 
Paraíso/RO...” 

Porto Velho - RO, 13 de Abril de 2022.

MARCOS OLIVEIRA DE MATOS
Secretário Geral ALE/RO

ATO Nº 233/2022-SRH/D/SG/ALE

O SECRETÁRIO GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições 
legais e, nos termos da Resolução nº 461, de 13 de novembro 
de 2019 e, o que disciplina a Resolução n° 486, de 18 de 
agosto de 2021. 

RESOLVE: 

Conceder 01 (uma) diária para o dia 13/04/2022, ao servidor 
relacionado que irá via transporte terrestre de Cacoal/RO aos 
municípios São Miguel do Guaporé e Seringueiras/RO, conduzir 
veículo para o Deputado Estadual Cirone Deiró para reuniões 
em Associações e Agroindústrias da região, conforme Processo 
nº 11843/2022-e.  

Matrícula: 200169325
Nome:  Carlos Eduardo Piccolo

Cargo:  Assistente Técnico
Lotação:  Dep. Cirone Deiró

Porto Velho - RO, 13 de Abril de 2022.

MARCOS OLIVEIRA DE MATOS
Secretário Geral ALE/RO

ATO Nº 234/2022-SRH/D/SG/ALE

O SECRETÁRIO GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições 
legais e, nos termos da Resolução nº 461, de 13 de novembro 
de 2019 e, o que disciplina a Resolução n° 486, de 18 de 
agosto de 2021. 

RESOLVE: 

Conceder 01 (uma) diária para o dia 13/04/2022, à servidora 
relacionada que irá via transporte terrestre de Cacoal/RO 
aos municípios São Miguel do Guaporé e Seringueiras/RO, 
assessorar o Deputado Estadual Cirone Deiró em reuniões em 
Associações e Agroindústrias da região, conforme Processo nº 
11843/2022-e.  

Matrícula: 200167489
Nome:  Claudenice Condaque Dourados
Cargo:  Assistente Parlamentar
Lotação:  Dep. Cirone Deiró

Porto Velho - RO, 13 de Abril de 2022.

MARCOS OLIVEIRA DE MATOS
Secretário Geral ALE/RO

ATO Nº 235/2022-SRH/D/SG/ALE

O SECRETÁRIO GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições 
legais e, nos termos da Resolução nº 461, de 13 de novembro 
de 2019 e, o que disciplina a Resolução n° 486, de 18 de 
agosto de 2021. 

RESOLVE: 

Conceder 01 (uma) diária para o dia 13/04/2022, ao servidor 
relacionado que irá via transporte terrestre de Cacoal/RO aos 
municípios São Miguel do Guaporé e Seringueiras/RO, fazer 
registros fotográficos do Deputado Estadual Cirone Deiró em 
reuniões em Associações e Agroindústrias da região, conforme 
Processo nº 11843/2022-e.  

Matrícula: 200168541
Nome:  Hudson Bruno da S. Carvalho
Cargo:  Assistente Técnico
Lotação:  Gab. 2° Secretário

Porto Velho - RO, 13 de Abril de 2022.

MARCOS OLIVEIRA DE MATOS
Secretário Geral ALE/RO



DO-e-ALE/ROANO XI - Nº 065 13/04/2022

VIDE ORIGINAL https://transparencia.al.ro.leg.br/Diario/
1054

Autenticidade, integridade e interoperalidade - ICP BRASIL

ATO Nº 236/2022-SRH/D/SG/ALE

O SECRETÁRIO GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições 
legais e, nos termos da Resolução nº 461, de 13 de novembro 
de 2019 e, o que disciplina a Resolução n° 486, de 18 de 
agosto de 2021. 

RESOLVE: 

Conceder 03 (três) diárias no período de 12/04/2022 a 
14/04/2022 aos servidores relacionados, que, via transporte 
terrestre de Porto Velho/RO a Ariquemes/RO, foram atender 
solicitação do gabinete do Deputado Alex Redano para inspeção 
e orientação do quadro funcional no escritório parlamentar, 
conforme Processo nº 11886/2022-e.  

Matrícula: 200169191
Nome:  Guilherme Erse M. Mendes
Cargo:  Corregedor-Chefe
Lotação:  Cor. Administrativa

Matrícula: 200168236
Nome:  Pedro Henrique de M. Pinheiro
Cargo:  Assessor Especial
Lotação:  Cor. Administrativa

Porto Velho - RO, 13 de Abril de 2022.

MARCOS OLIVEIRA DE MATOS
Secretário Geral ALE/RO

ATO Nº 237/2022-SRH/D/SG/ALE

O SECRETÁRIO GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições 
legais e, nos termos da Resolução nº 461, de 13 de novembro 
de 2019 e, o que disciplina a Resolução n° 486, de 18 de 
agosto de 2021. 

RESOLVE: 

Conceder 02 (duas) diárias no período de 11/04/2022 a 
12/04/2022 ao servidor relacionado, que, via transporte 
terrestre de Porto Velho/RO a Ji-Paraná/RO, foi conduzir 
veículo oficial e acompanhar o Deputado Estadual Alex Silva 
em Agenda Parlamentar, conforme Processo nº 11860/2022-e.  

Matrícula: 200168049
Nome:  Teresleno de Souza Ferreira
Cargo:  Assessor Militar Esp.
Lotação:  Sec. de Seg. Institucional
 
Porto Velho - RO, 13 de Abril de 2022.

MARCOS OLIVEIRA DE MATOS
Secretário Geral ALE/RO

ATO Nº 238/2022-SRH/D/SG/ALE

O SECRETÁRIO GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições 

legais e, nos termos da Resolução nº 461, de 13 de novembro 
de 2019 e, o que disciplina a Resolução n° 486, de 18 de 
agosto de 2021. 

RESOLVE: 

Conceder 02 (duas) diárias no período de 15/04/2022 a 
16/04/2022 à servidora relacionada, que irá via transporte 
terrestre de Porto Velho/RO ao município de Governador 
Jorge Teixeira/RO e aos distritos de Tarilândia e Colina Verde/
RO, fazer visita com a finalidade de receber as necessidades 
da região com a população e com as lideranças, conforme 
Processo nº 11878/2022-e.  

Matrícula: 200170193
Nome:  Josélia Maria Saraiva
Cargo:  Chefe Gabinete Dep.
Lotação:  Dep. Ribamar Araújo

Porto Velho - RO, 13 de Abril de 2022.

MARCOS OLIVEIRA DE MATOS
Secretário Geral ALE/RO

ATO Nº 239/2022-SRH/D/SG/ALE

O SECRETÁRIO GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições 
legais e, nos termos da Resolução nº 461, de 13 de novembro 
de 2019 e, o que disciplina a Resolução n° 486, de 18 de 
agosto de 2021. 

RESOLVE: 

Conceder 03 (três) diárias no período de 13/04/2022 a 
15/04/2022 ao servidor relacionado, que irá via transporte 
terrestre de Porto Velho/RO aos municípios de Pimenta Bueno 
e Vilhena/RO, assessorar o Deputado Estadual Luizinho Goebel 
a fim de verificar as demandas, necessidades, emendas e 
indicações, conforme Processo nº 11932/2022-e.  

Matrícula: 200168142
Nome:  Elton de Moura
Cargo:  Assistente Parlamentar
Lotação:  Gab. da Presidência

Porto Velho - RO, 13 de Abril de 2022.

MARCOS OLIVEIRA DE MATOS
Secretário Geral ALE/RO

ATO Nº1098/2022-SRH/SG/ALE

O SECRETÁRIO GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições 
legais e, nos termos do Art.14 da LC nº 1.056/2020, publicado 
em 28 de fevereiro, resolve:

N O M E A R 

ANA CLARA OLIVEIRA E OLIVEIRA ROCHA, para exercer 
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o Cargo de Provimento em Comissão de Assessor Técnico, 
código AT-19, no Gabinete do Deputado Jair Montes, a contar 
de 07 de abril de 2022.

Porto Velho, 13 de abril de 2022.

MARCOS OLIVEIRA DE MATOS
Secretário Geral ALE/RO

ATO Nº1097/2022-SRH/SG/ALE

O SECRETÁRIO GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições 
legais e, nos termos do Art.13 da LC nº 1.056/2020, publicado 
em 28 de fevereiro, resolve:

E X O N E R A R

ANA PAULA DE OLIVEIRA ARAUJO, do Cargo de 
Provimento em Comissão de Assistente Técnico, código AST-
14, do Gabinete da Corregedoria Parlamentar, a contar de 12 
de abril de 2022.

Porto Velho, 13 de abril de 2022.

MARCOS OLIVEIRA DE MATOS
Secretário Geral ALE/RO

ATO Nº1072/2022-SRH/SG/ALE

O SECRETÁRIO GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições 
legais e, nos termos do Art.14 da LC nº 1.056/2020, publicado 
em 28 de fevereiro, resolve:

L O T A R 

A Servidora  CHRISTIANE TEREZINHA PRETTO, matrícula 
nº 14311-1, ocupante do Cargo de Merendeira Nível I, 
pertencente ao Quadro de servidores da Prefeitura Municipal 
de Pimenteiras do Oeste/RO, no Gabinete do Deputado 
Ezequiel Neiva, a contar de 01 de abril de 2022.

Porto Velho, 12 de abril de 2022.

MARCOS OLIVEIRA DE MATOS
Secretário Geral ALE/RO

ATO Nº1088/2022-SRH/SG/ALE

O SECRETÁRIO GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições 
legais e, nos termos do Art.14 da LC nº 1.056/2020, publicado 
em 28 de fevereiro, resolve:

N O M E A R 

DAIANE ALNERT CAVALCANTI, para exercer o Cargo de 
Provimento em Comissão de Assistente Técnico, código AST-

14, no Gabinete do Deputado Eyder Brasil, a contar de 01 de 
abril de 2022.

Porto Velho, 13 de abril de 2022.

MARCOS OLIVEIRA DE MATOS
Secretário Geral ALE/RO

ATO Nº1081/2022-SRH/SG/ALE

O SECRETÁRIO GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições 
legais e, nos termos do Art.14 da LC nº 1.056/2020, publicado 
em 28 de fevereiro, resolve:

N O M E A R 

DAIANE SANTOS DA SILVA, para exercer o Cargo de 
Provimento em Comissão de Assessor Técnico, código AT-20, 
no Gabinete do Deputado Marcelo Cruz, a contar de 12 de abril 
de 2022.

Porto Velho, 13 de abril de 2022.

MARCOS OLIVEIRA DE MATOS
Secretário Geral ALE/RO

ATO Nº1075/2022-SRH/SG/ALE

O SECRETÁRIO GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições 
legais e, nos termos do Art.13 da LC nº 1.056/2020, publicado 
em 28 de fevereiro, resolve:

E X O N E R A R

EDIVAN OLIVEIRA DE SOUZA TAVARES, do Cargo de 
Provimento em Comissão de Assistente Técnico, código AST-
21, do Gabinete da Ouvidoria Parlamentar - Deputado Ezequiel 
Neiva, a contar de 12 de abril de 2022.

Porto Velho, 12 de abril de 2022.

MARCOS OLIVEIRA DE MATOS
Secretário Geral ALE/RO

ATO Nº1100/2022-SRH/SG/ALE

O SECRETÁRIO GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições 
legais e, nos termos do Art.14 da LC nº 1.056/2020, publicado 
em 28 de fevereiro, resolve:

L O T A R 

A Servidora  ELIZABETE LUBIANA GONÇALVES, matrícula 
nº 300025387, ocupante do Cargo de Professor Classe C, 
pertencente ao Quadro Permanente de Pessoal Civil do Estado 
de Rondônia, no Gabinete do Deputado Laerte Gomes, a 
contar de 01 de janeiro de 2022.

Porto Velho, 13 de abril de 2022.

MARCOS OLIVEIRA DE MATOS
Secretário Geral ALE/RO
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ATO Nº1082/2022-SRH/SG/ALE

O SECRETÁRIO GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições 
legais e, nos termos do Art.14 da LC nº 1.056/2020, publicado 
em 28 de fevereiro, resolve:

N O M E A R 

EUZEBIO LOPES NOVAIS, para exercer o Cargo de 
Provimento em Comissão de Assessor Especial, código AE-05, 
no Gabinete do Secretário Adjunto de Segurança Institucional, 
a contar de 01 de abril de 2022.

Porto Velho, 13 de abril de 2022.

MARCOS OLIVEIRA DE MATOS
Secretário Geral ALE/RO

ATO Nº1095/2022-SRH/SG/ALE

O SECRETÁRIO GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições 
legais e, nos termos do Art.14 da LC nº 1.056/2020, publicado 
em 28 de fevereiro, resolve:

N O M E A R 

FRANCISCO DARCIO VIRISSIMO DA SILVA, para exercer 
o Cargo de Provimento em Comissão de Assistente Parlamentar, 
código ASP-14, no Gabinete do Deputado Chiquinho da Emater, 
a contar de 07 de abril de 2022.

Porto Velho, 13 de abril de 2022.

MARCOS OLIVEIRA DE MATOS
Secretário Geral ALE/RO

ATO Nº1096/2022-SRH/SG/ALE

O SECRETÁRIO GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições 
legais e, nos termos do Art.14 da LC nº 1.056/2020, publicado 
em 28 de fevereiro, resolve:

N O M E A R 

GABRIELA MENDES BARROS, para exercer o Cargo de 
Provimento em Comissão de Assessor Parlamentar, código AP-
21, no Gabinete do Deputado Lazinho da Fetagro, a contar de 
01 de abril de 2022.

Porto Velho, 13 de abril de 2022.

MARCOS OLIVEIRA DE MATOS
Secretário Geral ALE/RO

ATO Nº1090/2022-SRH/SG/ALE

O SECRETÁRIO GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições 

legais e, nos termos do Art.14 da LC nº 1.056/2020, publicado 
em 28 de fevereiro, resolve:

N O M E A R 

JESSICA BRENDA DOS SANTOS CUNHA, para exercer o 
Cargo de Provimento em Comissão de Assistente Especial de 
Gabinete, código DAG-06, no Gabinete do Deputado Jhony 
Paixão, a contar de 08 de abril de 2022.

Porto Velho, 13 de abril de 2022.

MARCOS OLIVEIRA DE MATOS
Secretário Geral ALE/RO

ATO Nº1101/2022-SRH/SG/ALE

O SECRETÁRIO GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições 
legais e, nos termos do Art.14 da LC nº 1.056/2020, publicado 
em 28 de fevereiro, resolve:

L O T A R 

O Servidor  JOAO BELARMINO DOS SANTOS, matrícula 
nº 300046279, ocupante do Cargo de Professor Classe C, 
pertencente ao Quadro Permanente de Pessoal Civil do Estado 
de Rondônia, no Gabinete do Deputado Ezequiel Neiva, a 
contar de 01 de abril de 2022.

Porto Velho, 13 de abril de 2022.

MARCOS OLIVEIRA DE MATOS
Secretário Geral ALE/RO

ATO Nº1077/2022-SRH/SG/ALE

O SECRETÁRIO GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições 
legais e, nos termos do Art.13 da LC nº 1.056/2020, publicado 
em 28 de fevereiro, resolve:

E X O N E R A R

JONATAS HENRIQUE GOMES DE ALMEIDA, do Cargo de 
Provimento em Comissão de Assistente Parlamentar, código 
ASP-14, do Gabinete do Deputado Ezequiel Neiva, a contar de 
12 de abril de 2022.

Porto Velho, 12 de abril de 2022.

MARCOS OLIVEIRA DE MATOS
Secretário Geral ALE/RO

ATO Nº1061/2022-SRH/SG/ALE

O SECRETÁRIO GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições 
legais e, nos termos do Art.14 da LC nº 1.056/2020, publicado 
em 28 de fevereiro, resolve:
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N O M E A R 

JOSE JUNIOR MARIN SEBIM, para exercer o Cargo de 
Provimento em Comissão de Assistente Parlamentar, código 
ASP-14, no Gabinete da Deputada Cassia Muleta, a contar de 
01 de abril de 2022.

Porto Velho, 12 de abril de 2022.

MARCOS OLIVEIRA DE MATOS
Secretário Geral ALE/RO

ATO Nº1089/2022-SRH/SG/ALE

O SECRETÁRIO GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições 
legais e, nos termos do Art.14 da LC nº 1.056/2020, publicado 
em 28 de fevereiro, resolve:

N O M E A R 

JOSILENE TEREZINHA CORREA DA SILVA, para exercer 
o Cargo de Provimento em Comissão de Assistente Técnico, 
código AST-20, no Gabinete do Deputado Eyder Brasil, a contar 
de 01 de abril de 2022.

Porto Velho, 13 de abril de 2022.

MARCOS OLIVEIRA DE MATOS
Secretário Geral ALE/RO

ATO Nº1079/2022-SRH/SG/ALE

O SECRETÁRIO GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições 
legais e, nos termos do Art.14 da LC nº 1.056/2020, publicado 
em 28 de fevereiro, resolve:

N O M E A R 

JOSUE CAPISTRANO DUARTE DE FARIAS, para exercer o 
Cargo de Provimento em Comissão de Assessor Militar, código 
ASM, na Secretaria de Segurança Institucional, a contar de 1º 
de abril de 2022.

Porto Velho, 13 de abril de 2022.

MARCOS OLIVEIRA DE MATOS
Secretário Geral ALE/RO

ATO Nº1080/2022-SRH/SG/ALE

O SECRETÁRIO GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições 
legais e, nos termos do Art.14 da LC nº 1.056/2020, publicado 
em 28 de fevereiro, resolve:

N O M E A R 

JULIANE LEITE DE OLIVEIRA CAVALCANTE, para exercer 
o Cargo de Provimento em Comissão de Assessor Técnico, 

código AT-27, no Gabinete da Presidência, a contar de 01 de 
abril de 2022.

Porto Velho, 13 de abril de 2022.

MARCOS OLIVEIRA DE MATOS
Secretário Geral ALE/RO

ATO Nº1091/2022-SRH/SG/ALE

O SECRETÁRIO GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições 
legais e, nos termos do Art.14 da LC nº 1.056/2020, publicado 
em 28 de fevereiro, resolve:

N O M E A R 

KAIO CESAR PEREIRA MULLER, para exercer o Cargo de 
Provimento em Comissão de Assessor Parlamentar, código AP-
24, no Gabinete do Deputado Jean Oliveira, a contar de 01 de 
abril de 2022.

Porto Velho, 13 de abril de 2022.

MARCOS OLIVEIRA DE MATOS
Secretário Geral ALE/RO

ATO Nº1083/2022-SRH/SG/ALE

O SECRETÁRIO GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições 
legais e, nos termos do Art.14 da LC nº 1.056/2020, publicado 
em 28 de fevereiro, resolve:

N O M E A R 

KARLA DIVINA PERILO, para exercer o Cargo de Provimento 
em Comissão de Assessor Técnico, código AT-14, no Gabinete 
do Deputado Laerte Gomes, a contar de 04 de abril de 2022.

Porto Velho, 13 de abril de 2022.

MARCOS OLIVEIRA DE MATOS
Secretário Geral ALE/RO

ATO Nº1094/2022-SRH/SG/ALE

O SECRETÁRIO GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições 
legais e, nos termos do Art.14 da LC nº 1.056/2020, publicado 
em 28 de fevereiro, resolve:

N O M E A R 

LICODEME LOPES DE SOUZA, para exercer o Cargo de 
Provimento em Comissão de Assistente Parlamentar, código 
ASP-14, no Gabinete do Deputado Lebrão, a contar de 04 de 
abril de 2022.

Porto Velho, 13 de abril de 2022.

MARCOS OLIVEIRA DE MATOS
Secretário Geral ALE/RO
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ATO Nº1099/2022-SRH/SG/ALE

O SECRETÁRIO GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições 
legais e, nos termos do Art.14 da LC nº 1.056/2020, publicado 
em 28 de fevereiro, resolve:

N O M E A R 

LUIS CARLOS BISON JUNIOR, para exercer o Cargo de 
Provimento em Comissão de Assistente Técnico, código AST-
14, no Gabinete da Corregedoria Parlamentar, a contar de 12 
de abril de 2022.

Porto Velho, 13 de abril de 2022.

MARCOS OLIVEIRA DE MATOS
Secretário Geral ALE/RO

ATO Nº1104/2022-SRH/SG/ALE

O SECRETÁRIO GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições 
legais e, nos termos do Art.14 da LC nº 1.056/2020, publicado 
em 28 de fevereiro, resolve:

N O M E A R 

LUIZ AMARAL DE BRITO, para exercer o Cargo de 
Provimento em Comissão de Assistente Técnico, código AST-
18, no Gabinete do Deputado Ezequiel Neiva, a contar de 12 
de abril de 2022.

Porto Velho, 13 de abril de 2022.

MARCOS OLIVEIRA DE MATOS
Secretário Geral ALE/RO

ATO Nº1076/2022-SRH/SG/ALE

O SECRETÁRIO GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições 
legais e, nos termos do Art.14 da LC nº 1.056/2020, publicado 
em 28 de fevereiro, resolve:

DE S I G N A R:

O servidor MARCO ANTONIO DAUSEN, matricula nº 
100021118, ocupante do Cargo de Assistente Legislativo, 
como Gestora do Contrato nº013/2021, Processo Eletrônico 
nº 2989/2020-e, em substituição a servidora LANA BIATRIZ 
VILAS BOAS, no período de 15 (quinze) dias, a contar de 
18/04/2022.
 
Porto Velho, 12 de abril de 2022.

MARCOS OLIVEIRA DE MATOS
Secretário Geral ALE/RO

ATO Nº1078/2022-SRH/SG/ALE

O SECRETÁRIO GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições 
legais e, nos termos do Art.14 da LC nº 1.056/2020, publicado 
em 28 de fevereiro, resolve:

N O M E A R 

NATALIA JUSTINIANO RODRIGUES PORTO, para exercer 
o Cargo de Provimento em Comissão de Assessor, código AS-
07, no Gabinete do Secretário de Engenharia e Arquitetura, a 
contar de 01 de abril de 2022.

Porto Velho, 13 de abril de 2022.

MARCOS OLIVEIRA DE MATOS
Secretário Geral ALE/RO

ATO Nº1085/2022-SRH/SG/ALE

O SECRETÁRIO GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições 
legais e, nos termos do Art.14 da LC nº 1.056/2020, publicado 
em 28 de fevereiro, resolve:

N O M E A R 

QUETLEN LIMA DA SILVA, para exercer o Cargo de 
Provimento em Comissão de Assistente Técnico, código AST-
14, no Gabinete do Deputado Laerte Gomes, a contar de 04 
de abril de 2022.

Porto Velho, 13 de abril de 2022.

MARCOS OLIVEIRA DE MATOS
Secretário Geral ALE/RO

ATO Nº1103/2022-SRH/SG/ALE

O SECRETÁRIO GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições 
legais e, nos termos do Art.14 da LC nº 1.056/2020, publicado 
em 28 de fevereiro, resolve:

A L T E R A R

A lotação do servidor ROSINEI SEITZ, matricula 200167719, 
Assistente Técnico, para o Gabinete da Ouvidoria Parlamentar 
– Deputado Ezequiel Neiva, a contar de 13 de abril de 2022.

Porto Velho, 13 de abril de 2022.

MARCOS OLIVEIRA DE MATOS
Secretário Geral ALE/RO

ATO Nº1087/2022-SRH/SG/ALE

O SECRETÁRIO GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições 
legais e, nos termos do Art.14 da LC nº 1.056/2020, publicado 
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em 28 de fevereiro, resolve:

N O M E A R 

RUDSON SOUZA SEMÃO, para exercer o Cargo de 
Provimento em Comissão de Assistente Técnico, código AST-
14, no Gabinete do Deputado Eyder Brasil, a contar de 01 de 
abril de 2022.

Porto Velho, 13 de abril de 2022.

MARCOS OLIVEIRA DE MATOS
Secretário Geral ALE/RO

ATO Nº1092/2022-SRH/SG/ALE

O SECRETÁRIO GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições 
legais e, nos termos do Art.14 da LC nº 1.056/2020, publicado 
em 28 de fevereiro, resolve:

N O M E A R 

SAMUEL VITOR GOMES GONÇALVES, para exercer o 
Cargo de Provimento em Comissão de Assistente Parlamentar, 
código ASP-26, no Gabinete do Deputado Alex Silva, a contar 
de 14 de abril de 2022.

Porto Velho, 13 de abril de 2022.

MARCOS OLIVEIRA DE MATOS
Secretário Geral ALE/RO

ATO Nº1084/2022-SRH/SG/ALE

O SECRETÁRIO GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições 
legais e, nos termos do Art.14 da LC nº 1.056/2020, publicado 
em 28 de fevereiro, resolve:

N O M E A R 

SIDINALDO PINTO BARBOSA, para exercer o Cargo de 
Provimento em Comissão de Assistente Técnico, código AST-
14, no Gabinete do Deputado Laerte Gomes, a contar de 04 
de abril de 2022.

Porto Velho, 13 de abril de 2022.

MARCOS OLIVEIRA DE MATOS
Secretário Geral ALE/RO

ATO Nº1102/2022-SRH/SG/ALE

O SECRETÁRIO GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições 

legais e, nos termos do Art.14 da LC nº 1.056/2020, publicado 
em 28 de fevereiro, resolve:

N O M E A R 

THAYNARA DA SILVA MELLE, para exercer o Cargo de 
Provimento em Comissão de Assistente Parlamentar, código 
ASP-14, no Gabinete do Deputado Ezequiel Neiva, a contar de 
12 de abril de 2022.

Porto Velho, 13 de abril de 2022.

MARCOS OLIVEIRA DE MATOS
Secretário Geral ALE/RO

ATO Nº1086/2022-SRH/SG/ALE

O SECRETÁRIO GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições 
legais e, nos termos do Art.14 da LC nº 1.056/2020, publicado 
em 28 de fevereiro, resolve:

N O M E A R 

UEVERSON SIMÃO DA ROCHA, para exercer o Cargo de 
Provimento em Comissão de Assistente Técnico, código AST-
14, no Gabinete do Deputado Eyder Brasil, a contar de 01 de 
abril de 2022.

Porto Velho, 13 de abril de 2022.

MARCOS OLIVEIRA DE MATOS
Secretário Geral ALE/RO

ATO Nº1093/2022-SRH/SG/ALE

O SECRETÁRIO GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições 
legais e, nos termos do Art.14 da LC nº 1.056/2020, publicado 
em 28 de fevereiro, resolve:

N O M E A R 

WILSON BUENO DE SIQUEIRA, para exercer o Cargo de 
Provimento em Comissão de Secretário de Apoio, código DAG-
03, no Gabinete da Deputada Cassia Muleta, a contar de 01 de 
abril de 2022.

Porto Velho, 13 de abril de 2022.

MARCOS OLIVEIRA DE MATOS
Secretário Geral ALE/RO
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