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ATO Nº. 02/2022 

Dispõe sobre o prazo para 
o envio das frequências dos 
estagiários.

O PRIMEIRO- SECRETÁRIO DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA, no uso 
de suas atribuições legais, conferidas pelo artigo 22, 
parágrafo 2º da Lei nº 5.016, de 10 de junho de 2021.

RESOLVE:

Art. 1º - Fica estabelecido até o 5º (quinto) dia útil de 
cada mês, para o envio das frequências dos estagiários, 
para a Comissão de Acompanhamento, Fiscalização e 
Recebimento de Estágio – CAFRE, da Primeira Secretaria 
– ALE/RO.
§ Único – O disposto no artigo anterior está previsto no 
artigo 7° da lei nº 5.016, de 10 de junho de 2021.

Art. 2º - Este Ato entra em vigor na data de sua 
publicação.

Porto Velho, 09 de março de 2022.

DEP. JAIR MONTES
1º Secretário/ALE/RO

2ª SESSÃO SOLENE PARA OUTORGA DE TÍTULOS 
HONORÍFICOS DE CIDADÃO RONDONIENSE E TÍTULO 
HONORÍFICO DE HONRA AO MÉRITO AOS MILITARES

EM: 07.03.2022
INÍCIO: 09h26min

PRESIDENTE: SR. EYDER BRASIL

 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 
ao vivo pela TV Assembleia, canal 7.2, e também pelo 
canal no YouTube. É com grande satisfação que esta 
Casa Legislativa os recebe nesta manhã para a realização 
desta Sessão Solene para outorga de Títulos Honorífi cos 
de Cidadão Rondoniense e Título de Honra ao Mérito a 
todos os militares presentes, após aprovação em plenário 
de Requerimento do Excelentíssimo Senhor Deputado 
Estadual Eyder Brasil. Sejam todos bem-vindos. 
Vamos, neste momento, à composição da Mesa de 
Honra e já convido para tomar assento em seus 
respectivos lugares  Excelentíssimo Senhor Deputado 
Estadual Eyder Brasil, proponente desta Sessão Solene; 
Excelentíssimo Senhor Coronel PM José Carlos da Silva 
Júnior, Corregedor-Geral da Polícia Militar do Estado de 
Rondônia; Excelentíssimo Senhor Coronel Fábio Alexandre 
Santos França, Coordenador de Ensino da Polícia Militar; 
Coronel Paulo Fernando Borges Botelho, homenageado; 
Senhor Anderson Dias, Secretário Executivo da Casa Civil, 
homenageado.
Neste momento, Sua Excelência, o Deputado Estadual 
Eyder Brasil procederá à abertura desta solenidade. 

 O SR. EYDER BRASIL (Presidente) - Invocando 
a proteção de Deus, e em nome do povo rondoniense, 
declaro aberta esta Sessão Solene para outorga de Títulos 

TAQUIGRAFIA
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Honorífi cos de Cidadão Rondoniense e Título Honorífi co 
de Honra ao Mérito aos militares.

 O SR. JOSÉ CARLOS PAIM (Mestre de 
Cerimônias) – Estando a Mesa dos Trabalhos composta, 
nós convidamos todos os presentes para que, de 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, nesta 
manhã, todos os familiares e amigos dos homenageados 
que estão conosco nesta solenidade.

 O SR. EYDER BRASIL (Presidente) – Bom 
dia a todos. Para mim é uma grata satisfação iniciar 
a segunda-feira, iniciar a semana, presidindo uma 
solenidade tão importante como esta, que é outorga de 
Títulos de Cidadão Honorífi co Rondoniense e também 
o Título de Honra ao Mérito aos nossos militares. Aqui, 
em especial, ao Miranda, que tive a grata satisfação 
de conhecer e testemunhar de perto a dedicação dele 
em favor do povo rondoniense, servindo nosso Estado 
através da nossa corporação do Corpo de Bombeiros 
Militar do Estado de Rondônia. 
Então, muito obrigado a todos os presentes, muito 
obrigado a todos os familiares. Eu quero aqui 
cumprimentar o meu amigo Coronel Alexandre, que está 
aqui conosco, que é o Coordenador de Ensino da PM, 
da nossa Polícia Militar. Quero cumprimentar o Coronel 
Carlos, que também está aqui, Corregedor-Geral da Polícia 
Militar do Estado de Rondônia. Quero cumprimentar 
aqui o meu amigo Coronel Botelho, pai do meu amigo 
Tenente Botelho, que eu tive a oportunidade de servir 
na 17ª Brigada; e também o meu amigo Anderson Dias, 
ele que é Secretário Executivo da Casa Civil e é um 
dos homenageados, está aqui. Também, além de ser 
homenageado —não é, Anderson? —, representando o 
Poder Público Estadual, o Poder Executivo Estadual. O 
Anderson que exerce uma importante missão, que é fazer 
essa representação do Poder Público lá no Município de 
Jaru e toda aquela região ali. Então, obrigado por ter 
vindo, obrigado por todo o trabalho que você tem feito à 
frente daquela Sepog ali, daquele braço da Sepog lá no 
município de Jaru, hoje, da Casa Civil (antes era Sepog, 
hoje é Casa Civil). Realmente, o meu muito obrigado. 
E para dar continuidade a nossa solenidade, eu quero 
franquear a palavra ao meu amigo Coronel Alexandre.

 O SR. CEL. FÁBIO ALEXANDRE SANTOS 
FRANÇA – Tirar a máscara, porque acho que fi ca melhor. 
Cumprimentar, bom dia a todos, senhoras e senhores. 
É uma satisfação poder estar aqui representando a 
Polícia Militar do Estado de Rondônia nessa solenidade 
de homenagem àqueles que, de fato, fazem por merecer 
todo o reconhecimento trazido aqui em plenário pelo 
proponente, o nosso Deputado Estadual Eyder Brasil. 
Cumprimentar, evidente, o Presidente desta solenidade, 
o Presidente Eyder Brasil, que tem o nosso respeito, a 
nossa admiração. Ele que, junto conosco, é oriundo da 

caserna, do Exército Brasileiro e muito tem contemplado 
as unidades policiais militares com suas emendas e, 
sobretudo, apoiando a corporação naquilo que a gente 
mais precisa. Cumprimentar o meu amigo, o meu colega 
de corporação, Coronel Carlos, o nosso Corregedor-
Geral da Polícia Militar, é uma satisfação poder estar aqui 
ombreando esta solenidade contigo. O nosso Coronel 
Botelho, cumprimentar com toda honra o Coronel Botelho, 
infi nitamente mais antigo que a gente da corporação. Ele 
que é uma referência para todos nós, por todo o trabalho 
e dedicação que fez pela nossa corporação. Obrigado e 
é uma satisfação poder vê-lo, Coronel, uma honra para 
mim. Cumprimentar o Senhor Anderson Dias, Secretário 
Executivo da Casa Civil. A gente tem trabalhado muito 
dentro da corporação para que as normas pudessem vir 
a satisfazer os interesses das corporações, tanto Policial 
Militar quanto Bombeiro Militar e dependemos demais 
da Casa Civil; cumprimentar o senhor por estar aqui 
conosco. E em nome do Major Suffi  , Ex-Comandante 
do 5º Batalhão homenageado aqui nesta solenidade; 
cumprimentar a todos os militares aqui presentes, de 
igual forma o Major Arrivabene, pela amizade que a 
gente tem. E, com muita alegria, o Sargento Miranda, 
do Bombeiro Militar também recebendo essa comenda.
Dizer, senhoras e senhores, que é uma satisfação nossa, 
Deputado Eyder, poder estar aqui acompanhando esse 
reconhecimento destas personalidades civis e militares 
estarem recebendo o título honorífi co de cidadão 
rondoniense. Nada mais justo, nada mais compreensivo 
do que reconhecer aqueles que trabalham, se dedicam 
em prol de uma sociedade mais ordeira, mais igualitária, 
mais propícia dentro do nosso Estado de Rondônia, para 
fazer com que o nosso Estado vença todos os obstáculos. 

Então, essas personalidades certamente são, 
com certeza ali, merecedoras de todo nosso respeito, 
nossa admiração e por isso agradecendo pelo seu 
destaque, pela sua proposta. Muito obrigado a todos e 
tenham todos um bom-dia.

O SR. EYDER BRASIL (Presidente) - Obrigado, 
Coronel Alexandre. Agora eu gostaria de franquear a 
palavra ao Coronel Carlos, Corregedor Geral da PM.

O SR. CEL. JOSÉ CARLOS DA SILVA JÚNIOR 
– Bom dia a todos, senhores e senhoras. Gostaria 
de cumprimentar ao Excelentíssimo Deputado Eyder 
Brasil por esta magnífi ca solenidade. Gostaria de 
cumprimentar o Coronel mais antigo da Polícia Militar 
aqui presente, que é o Coronel Alexandre, grande 
amigo de muitas lutas, ofi cial que merece nosso 
respeito, nossa continência. Gostaria de cumprimentar 
o Coronel Botelho. Nós chegamos aqui em 95, Coronel, 
o senhor já era coronel..., imagine, eu era aspirante.  
Então é um ícone, uma fi gura que trabalhou sempre, 
uma personalidade da nossa Polícia Militar que ainda 
continua aqui no Estado de Rondônia, nesses rincões e 
com certeza tem muito ainda a contribuir.

Gostaria de também cumprimentar o Senhor 
Anderson que é o Secretário Executivo da Casa Civil. 
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Esperamos que a Casa Civil esteja sempre alinhada às 
necessidades das corporações. Leve o nosso abraço aos 
demais integrantes do Executivo Estadual.

É uma grande satisfação deputado, estar 
presente a essa Mesa. Uma Mesa repleta de grandes 
autoridades, com certeza todas instituídas por Deus. E 
quando nós observamos que essas autoridades e outras 
mais, e pessoas da sociedade são homenageadas, 
revela a sensibilidade que esta Casa Legislativa, através 
de Vossa Excelência, tem para com aqueles que sempre 
estão auxiliando o Estado a crescer e se desenvolver 
cada vez mais.

Fico muito feliz em ver militares e civis juntos, 
fazendo com que Rondônia seja um Estado promissor, 
e com certeza estaremos juntos no que for necessário 
para enaltecer o nosso Estado em nível de Brasil. Muito 
obrigado. Desejo a todos uma excelente solenidade.

O SR. EYDER BRASIL (Presidente) – Obrigado, 
Coronel Carlos. É uma grande verdade falada aqui pelo 
Coronel, pessoa de muita experiência aqui no nosso 
Estado, na Polícia Militar do Estado de Rondônia, no 
sentido de que civis e militares, sobretudo, foram os que 
construíram esse Estado. E assim como o Coronel Botelho 
muitos outros vieram para cá para construir uma vida. 
Saíram das suas cidades natais, seus Estados natais e 
vieram para cá construir uma vida e entregaram uma 
vida ao Estado de Rondônia. Então, eu fi co muito feliz 
de estar homenageando essas pessoas, aqui são poucos 
os homenageados, mas representando todos os demais 
que saíram das suas cidades natais e vieram pra cá. 
Deixaram pai, mãe para virem para Rondônia, construir 
uma vida. Então, nada mais justo de que esta Casa de 
Leis..., eu fi co muito honrado de ter sido o propositor 
dessa honraria, dessa comenda e estar hoje dizendo que 
vocês são rondonienses não porque nasceram aqui, mas 
porque amam esta terra e se entregaram por esta terra.

Gostaria de convidar aqui o meu amigo 
Anderson Dias, para fazer uso da palavra. Agora não 
como homenageado, mas como Secretário Executivo da 
Casa Civil em Jaru.

O SR. ANDERSON DIAS – Bom dia a todos. Bom 
dia a todos os presentes. Bom dia a todos os servidores 
desta Casa. Gostaria de cumprimentar o Deputado Eyder 
Brasil, deputado o qual se transformou como um amigo. 
Tive o prazer de conhecê-lo no início de 2019, onde 
apresentei para ele todos os representantes do Governo 
do Estado lá na região. Cumprimentar o Coronel José 
Carlos, parabenizá-lo pelo belíssimo trabalho que vem 
executando à frente da Corregedoria-Geral da Polícia 
Militar. Cumprimentar o Coronel Fábio Alexandre, 
Coordenador de Ensino da Polícia Militar, parabéns por 
todo o seu trabalho. Cumprimentar o Coronel Paulo 
Fernandes Borges pelo belíssimo trabalho que teve no 
Estado de Rondônia durante o tempo.

Estou muito honrado em receber o título, esse 
título de cidadão rondoniense e honra ao mérito. Esse 
título não é só meu, é de todos os servidores da nossa 

região que estão junto com a gente, da minha família, 
da minha esposa Kedma, meu fi lho Nicolas pela minha 
ausência, pelo tempo né deputado, que a gente dedica 
ao bem público e deixa de estar com a nossa família.

Gostaria de agradece, Deputado, ao senhor por 
estar presente em todas as ações de nossa região. A 
Secretaria Executiva do Governo do Estado, a Secretaria 
Executiva 3 representa os municípios de Jaru, Machadinho 
d’Oeste, Governador Jorge Teixeira, Vale do Anari e 
Theobroma e mais 18 Distritos. Em 2019, o Deputado 
esteve lá comigo. Nós marcamos uma reunião com todos 
os chefes — Detran, DER, Seduc. Conversamos com 
todo mundo lá, junto com o Deputado, que se colocou 
à disposição de todos. E de lá para cá, o Deputado tem 
visitado e tem acompanhado esses cinco municípios e os 
dezoito distritos e tem nos ajudado muito a fazer o bem 
pela população rondoniense. Muito obrigado, Deputado. 

E agradecer a todos os servidores públicos da 
nossa região, que têm feito um belíssimo trabalho em 
prol da população. Obrigado e bom dia a todos. 

O SR. JOSÉ CARLOS PAIM (Mestre de Cerimônias) – 
Senhoras e senhores, esta solenidade proposta pelo 
Excelentíssimo Senhor Deputado Estadual Eyder Brasil 
tem por objetivo outorgar Títulos Honorífi cos de Cidadão 
Rondoniense e Título Honorífi co de Honra ao Mérito aos 
Militares. 

Neste momento, pedimos, por gentileza, para 
que o Excelentíssimo Senhor Deputado Eyder Brasil deixe 
o dispositivo e venha à frente da Mesa de Honra para 
que possamos proceder à entrega de Título Honorífi co 
de Honra ao Mérito.

Senhoras e senhores, a ocorrência aconteceu 
no dia 1º de julho de 2021, envolvendo o CB Bombeiro 
Militar Miranda, que é lotado no Corpo de Bombeiros de 
Ariquemes: ele estava pernoitando no quartel em Ouro 
Preto do Oeste, quando, em dado momento, a atendente 
do telefone acionou a sirene de alarme de incêndio para 
pedir socorro da Guarnição de serviço. De pronto, ele foi 
averiguar o que estava ocorrendo, quando percebeu uma 
gritaria na praça à frente e algumas pessoas com arma 
branca (facas e canivetes) tentando agredir um homem 
que estava com uma barra de ferro se defendendo. Eles 
estavam adentrando àquela unidade militar, quando o CB 
Miranda sacou a sua arma e deu voz de parada para os 
brigões, para evitar que um mal maior acontecesse ali. 
Resistiram à voz de parada e ameaçavam a integridade 
física da Guarnição de serviço, quando o Cabo, de arma 
em punho, deu a ordem para ele largar o canivete, 
senão iria atirar. Um deles obedeceu à ordem e alguns 
se dispersaram e se retiraram dali. 

Ele próprio acionou a Polícia Militar que, de 
pronto, atendeu ao chamado e iniciaram as abordagens. 

Um dos envolvidos resistiu à abordagem e 
começou a xingar e agredir os policiais militares, que 
estavam em apenas dois, e o indivíduo, com força física 
superior à Guarnição, onde precisavam de reforço, que 
de pronto se defenderam e efetuaram o disparo de 
espingarda, calibre 12, munição menos letal, que não fez 
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efeito algum sobre o indivíduo, que estava muito violento 
e aparentava estar sob efeito de algum entorpecente. 

Ainda assim, os policiais mantiveram a calma e 
aplicaram o uso moderado da força, com o objetivo de 
preservar a vida do abordado, e em momento oportuno 
conseguiram algemar somente o punho direito; e o 
mesmo usou a algema como arma e desferia socos, 
ferindo um policial militar, que recebeu atendimento 
médico logo depois de tudo terminado.

O Cabo Miranda e o aluno a Cabo Bombeiro 
Guilherme, que estava de serviço, vendo que os policiais 
precisavam de apoio e havia risco de um mal maior 
acontecer, prestaram-se a entrar na luta corporal e o 
Cabo Miranda efetuou um golpe de jiu-jitsu, imobilizando 
o agressor, e assim fazendo com que a equipe terminasse 
de algemá-lo. Cabo Miranda também sofreu leves 
escoriações e recebeu atendimento médico. 

O indivíduo sofreu apenas um arranhão no 
pé e foi conduzido à Unisp (Unidade Integrada de 
Segurança Pública). Já na delegacia, foi realizada uma 
revista minuciosa e constatado que este agressor estava 
em posse de 60 (sessenta) pedras de substância, 
aparentemente crack, que ele alegou ser para consumo 
próprio. 
(Entrega de Título Honorífi co de Honra ao Mérito)
Então, neste momento, recebe Título Honorífi co de 
Honra ao Mérito o Cabo BM Ismael Miranda Feitosa. 
Convidamos o senhor Cabo BM para receber a sua 
comenda nesta manhã. Uma salva de palmas. 
Neste momento, passamos à entrega de Títulos 
Honorífi cos de Cidadão do Estado de Rondônia.
Neste momento, passamos à entrega de Título 
Honorífi co de Cidadão do Estado de Rondônia. Então, 
já pedimos, por gentileza, que os homenageados, ao 
serem anunciados, que acompanhem, à frente da Mesa, 
o Excelentíssimo Deputado Estadual Eyder Brasil. 
(Entrega de Títulos Honorífi cos de Cidadão 
Rondoniense)

Convidamos, então, o Senhor Coronel Paulo 
Fernando Borges Botelho. 

Senhoras e senhores, o presente Projeto de 
Decreto Legislativo foi para conceder o Título de Cidadão 
Honorífi co do Estado de Rondônia ao Coronel da Polícia 
Militar pelos relevantes serviços prestados ao Estado de 
Rondônia. 

 “O Coronel ascendeu ao posto atual em 1996. 
Nasceu em 02/07/1951, na cidade de Pelotas/RS, é fi lho 
de Emílio Botelho e Alice Borges Botelho. Mudou-se para 
Porto Velho em 09/06/1981.

Eis que, entre as funções exercidas foi Diretor 
de Transporte do Governo do Estado em 1985; Diretor 
de Transportes da Casa Militar em 1991; Diretor do 
Departamento de Transportes da Secretaria de Estado 
da Segurança, Defesa e Cidadania em 1995; Diretor 
do Colégio Tiradentes da Polícia Militar em Rondônia 
em 1996; Diretor de Operações do Detran em 1997 e 
Subcomandante Geral da Polícia Militar do Estado de 
Rondônia em 1998.

Entre outras atividades exercidas, foi um 

Venerável Mestre da Loja Maçônica Estrela Renascente 
nº 02 em 1995 e Presidente do Automóvel Clube de 
Porto Velho no ano de 2004.
Formação:
- Curso em Máquinas e Motores pela Escola Técnica 
Federal de Pelotas/RS em 1970;
- Curso de Ofi cial Temporário do Exército pelo Núcleo 
Preparatório de Ofi ciais da Reserva do 9º Batalhão de 
Infantaria Motorizada – Pelotas/RS em 1971;
- Estágio de Serviço no 9º Batalhão de Infantaria 
Motorizada de 1975 a 1981;
- Curso de Adaptação de Ofi ciais da Polícia Militar do 
Estado de Rondônia em 1982.”.
Uma salva de palmas ao agraciado. 
Convidamos o Major PM Renato Acácio Canhoni 
Suffi  .

Título de Cidadão Honorífi co do Estado de 
Rondônia ao Senhor Major PM Renato Acácio Canhoni 
Suffi  . 

“Formado em Relações Internacionais e pós-
graduado em Gestão Pública pelo IFRO. Nasceu em São 
Paulo, em 29 de julho de 1982. É casado com Juliana 
Macedo Sendeski, com quem tem uma fi lha: Sophie 
Sendeski Suffi  .
Passou a residir no Estado de Rondônia, mais 
especifi camente na cidade de Porto Velho em 2003, 
sendo transferido para o 5º Batalhão de Engenharia de 
Construção, sediado nesta capital. 

Durante a passagem pelo Batalhão, esteve à 
frente de diversas missões. Na gestão do Prefeito Carlos 
Camurça foram: ampliação do aeroporto internacional 
de Porto Velho, hangar do R99 (aeronave de proteção 
da Amazônia). Durante a gestão do Prefeito Roberto 
Sobrinho: operação de asfaltamento de diversas ruas 
do município e um dos responsáveis pela execução 
da operação que culminou na resolução de um dos 
maiores problemas enfrentados na BR 364 nos limites 
da cidade de Porto Velho, mais especifi camente no km 
80, próximo a Itapuã (devido à envergadura da situação, 
o trecho crítico foi apelidado de câncer da BR, conforme 
pronunciamento da então Deputada Federal Marinha 
Raupp). Este ofi cial foi responsável pela formação de 
mais de 2000 (dois mil) jovens na capital e no interior. 

Participou de diversas Operações nas fi leiras do 
Exército Brasileiro incluindo, auditoria executada na BR 
319 – Transamazônica, além de ser ofi cial responsável 
pela equipe de terraplanagem e asfalto do aeroporto de 
Porto Velho (hangarete do R99 aeronave de vigilância 
da Amazônia). O ofi cial permaneceu 280 dias em trecho 
na Operação Uirapuru, situada na BR 429 garantindo 
a trafegabilidade do trecho que compreende Alvorada 
d’Oeste/Costa Marques, garantindo assim o fl uxo de 
pessoas no trecho supracitado. 

O então Tenente Suffi  , no ano de 2009, fi ndou 
sua jornada no Quinto BEC (5BEC) conforme legislação 
específi ca pregava. Porém, em 2006 o referido militar 
havia prestado concurso público para a Polícia Militar 
de Rondônia, onde após lograr êxito em todas as 
etapas, iniciou o curso de adaptação nesta capital. 



DO-e-ALE/ROANO XI - Nº 041 10/03/2022

VIDE ORIGINAL https://transparencia.al.ro.leg.br/Diario/
444

Autenticidade, integridade e interoperalidade - ICP BRASIL

Em 2010 iniciou a nova etapa da sua vida ombreando 
diuturnamente com os heróis de farda em prol da nossa 
sociedade.

Em 2011, chegou na Companhia Independente 
de Policiamento de Trânsito, onde exerceu suas atividades 
laborais por mais de 5 anos, sendo um dos responsáveis 
pela criação, planejamento e execução da Operação Lei 
Seca que salvou e salva diversas vidas tanto na capital 
quanto no interior. Responsável concomitantemente 
pela redução de 50% dos acidentes de trânsito com 
vítimas, retirando assim Porto Velho do topo do ranking 
de capitais mais violentas no trânsito (conforme anuário 
exibido pela reportagem da TB Globo a nível nacional).

Em 2017, assumiu o Centro de Comunicação 
Social da Polícia Militar, levando o marketing institucional 
a um patamar jamais explorado, o que atraiu diversas 
parcerias público-privadas, resultando na doação de 
mais de 2000 (duas mil) cestas básicas a diversos 
setores carentes da capital, além de materiais escolares 
para toda turma de três escolas públicas da capital e seis 
escolas do interior do Estado. 

Em 2019, assumiu a Diretoria de Serviço Social 
que acentuou as parcerias, e, juntamente apoio da Vara 
de Execução Penais e Medidas Socioeducativas. Assistiu 
à jovens em situação de risco, no intuito de reintegra-
los à sociedade. Foi mentor e organizador do maior 
seminário de saúde mental e física do Norte do país, que 
ocorreu em Porto Velho no campus da Uniron.  
Já em 2020, assumiu o comando do maior Batalhão 
de Polícia Militar do Estado o 5º Batalhão. Também 
conhecido como Batalhão Belmont, o Guardião da 
Leste, sediado na Avenida Amazonas. Este ofi cial está 
sendo responsável pela segurança de mais de 210 mil 
residentes que habitam na zona leste, sem contar com 
milhares de transeuntes que percorrem por aquelas 
determinadas áreas de nossa capital. 
O referido militar angariou recursos extraorçamentários 
para realizar o sonho de sua tropa, que há mais de 27 
anos almeja ter uma sede própria. E agora está sendo 
possível devido ao arrojo e ao comprometimento do 
jovem militar que, em reportagem, afi rma que uma 
nova era está por vir na zona leste de Porto Velho, onde 
comunidade, parceiros privados, associações e poder 
público farão um comando participativo, sempre visando 
o bem-estar geral da população da zona leste. 
Após um ano de comando, já podemos ver que não se 
tratou de discursos vazios, uma vez que conseguiu dar 
uma sede ao Batalhão Belmont, com o apoio, inclusive, 
desta aludida Casa de Leis. Orgulho do Madeira vive 
uma nova fase no tocante à segurança pública. Muito 
ainda tem por se fazer, mas não podemos deixar essa 
conta nas mãos apenas da Polícia Militar. Os policiais 
militares demonstram que estão coesos com esse 
jovem comandante, pois não esmoreceram, mesmo 
diante da maior crise humanitária das últimas décadas 
– a pandemia. Mas não obstante, o Batalhão Belmont, 
sob o comando do ofi cial acima, planejou e executou a 
maior live solidária entre os policiais militares do País, 
arrecadando mais de 6 toneladas de alimentos entregues 

às famílias em estado de vulnerabilidade.”. 
Uma salva de palmas, então, ao Major PM Renato Acácio 
Canhoni Suffi  . 
Senhor Wanderley Januário Vieira, recebe, neste 
momento, das mãos do Deputado Eyder Brasil, o Título 
Honorífi co de Cidadão do Estado de Rondônia. 
“Wanderley Januário Vieira Filho é fi lho de Benedita 
Januária da Cruz Vieira e Darci Vieira. Natural de 
Altamira, no Paraná. É casado com Vilma Moreira. Tem 
duas fi lhas: Lívia e Alana. Ingressou na PM do Estado 
de Rondônia em dezembro de 2002, sendo lotado na 
4ªCIAPM/3º BPM, no Município de Cerejeiras, no ano 
2003, sendo transferido para o 4º GPPM/ 4º CIAPM/3º 
BPM no Município de Pimenteiras do Oeste, no mês de 
julho do mesmo ano, em decorrência da morte do Cabo 
PM Edvilson - militar morto em combate por trafi cantes 
brasileiros e bolivianos no município de Pimenteiras. 
No município de Pimenteiras o militar desenvolveu 
diversas ações que valem ser destacadas no policiamento 
operacional, como: apreensões de vários veículos 
roubados nas cidades vizinhas (que seriam levados para 
serem trocados por entorpecentes na Bolívia) e várias 
armas de fogo apreendidas. 
Além do serviço operacional, o militar sempre manteve o 
bom relacionamento com a população daquele município, 
realizando o trabalho de polícia comunitária, em que 
recebeu diversos elogios em sua fi cha individual pelo 
empenho e dedicação em suas funções e atribuições. 
Após 3 anos e 5 meses o 3º Sargento PM Wanderley, 
já no fi nal de 2006, foi transferido para a Sede do 3º 
Batalhão, na cidade de Vilhena, onde, mesmo sendo um 
soldado PM, já desempenhava função de comandante 
de radiopatrulha em suas atividades profi ssionais, 
tendo destaque em diversas ações. Seja no combate à 
criminalidade ou no policiamento comunitário. 
No ano de 2009, consta em sua fi cha individual menção 
elogiosa dada pelo comandante da Companhia em que 
atuava, na qual destaca a ação social de arrecadação 
de cestas básicas para serem entregues às pessoas 
carentes nas áreas periféricas em que o militar exercia o 
serviço de rádio patrulha. 
No fi nal do ano de 2013, o militar foi promovido pelo 
critério de antiguidade à graduação de Cabo PM, dando 
continuidade no serviço operacional e trabalhando em 
prol da sociedade vilhenense. 
Recebeu diversos elogios em fi cha individual pela 
dedicação em suas ações, desempenhadas no ano de 
2015. No ano de 2015, as facções criminosas Comando 
Vermelho e Primeiro Comando da Capital se instalavam 
no Município de Vilhena, onde travaram uma verdadeira 
guerra sangrenta. 
O 3º Sargento integrou, naquele ano, uma das melhores 
equipes operacionais do 3º Batalhão - a Força Tática – 
na qual, dia e noite, trabalhou arduamente com seus 
companheiros, para manter a paz social e evitar que o 
caos se instalasse naquele município. Foram quase 3 
anos de muito trabalho, compondo diversas operações 
realizadas pela equipe para desarticular os integrantes 
das facções citadas. Nesses 3 anos, foram apreendidas 
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dezenas de armas de fogo, vários veículos roubados e 
furtados, quilos de entorpecentes (maconha e cocaína) e 
muitos foragidos da justiça, recebendo, assim, diversos 
elogios em fi cha individual pelo empenho e determinação 
em suas ações desempenhadas. 
No ano de 2018, o militar participou do Curso de 
Formação de Sargentos, onde, no fi nal do ano, foi 
promovido à graduação de 3º SGT PM do quadro de 
praças combatentes da Polícia Militar do Estado de 
Rondônia. 
Desde então, o militar assumiu diversas funções 
inerentes à graduação, na qual se destacou Auxiliar 
de Sargenteação, sendo o escalante do Policiamento 
Operacional da 1ª CIAPM/3BMP (1ª Companhia do 3º 
Batalhão), pois o referido militar tem boa convivência 
com todo o efetivo da 1ª CIA, facilitando assim exercer 
tal função. 
Em meados de 2020, o militar foi indicado para compor 
o Núcleo de Inteligência do 3º BPM, onde, além de 
desempenhar os serviços administrativos, trabalha 
em algumas escalas no serviço de inteligência com as 
guarnições nas mais variadas missões: Paz no Campo, 
Reintegração de Posse, também fazendo parte da 
Operação Covid-19, sendo integrante das guarnições 
que monitoram e fi scalizam as aglomerações desde o 
início da pandemia. 
Durante sua carreira, participou de diversos cursos e 
estágios militares, dentre eles: local do crime: isolamento 
e preservação; uso progressivo da força; crimes 
ambientais; direitos humanos; mulher vítima de violência 
doméstica, condutor de veículos de emergência; polícia 
comunitária — ambos pela Senasp (Secretaria Nacional 
de Segurança Pública) — e tiro e manuseio de carabina 
e MTR.40 pela PMRO, entre outros cursos. 
Comendas, Agraciamentos e Certifi cados de Participação: 
Medalha de Dedicação Policial Militar - 1º decênio (PMRO); 
Medalha Mérito Policial Militar (PMRO); Medalha Mérito 
Forte Príncipe da Beira (PMRO), Medalha Governador 
Jorge Teixeira de Oliveira do 3º BPM (Batalhão de Polícia 
Militar).”. 
Uma salva de palmas ao Senhor Wanderley Januário 
Vieira. 
Neste momento, convidamos o Senhor Anderson 
Dias, Secretário Executivo da Casa Civil do Governo 
de Rondônia para receber Título Honorífi co de Cidadão 
do Estado de Rondônia. Senhor Anderson Dias recebe 
neste momento Título Honorífi co de Cidadão do Estado 
de Rondônia, pelos relevantes serviços prestados ao 
Estado. 
“Nascido em Campo Mourão, no Estado do Paraná, 
em 15 de agosto de 1979, fi lho do Sr. João Nilson Dias 
e da Sra. Izabel de Oliveira Dias. O homenageado se 
mudou para o Município de Jaru/RO no ano de 1982, 
e logo desenvolveu sua vida escolar na rede pública 
estadual do município. Sua vida profi ssional começou 
aos 12 anos em uma ofi cina de autoelétrica, até seus 15 
anos, quando iniciou o negócio de lavador de carros, e 
permaneceu até os 26 anos, e na mesma idade ingressou 
na vida pública. Com a conquista do nível superior em 

contabilidade e pós-graduação em gestão pública, no 
ano de 2010 deu início a carreira pública, tomando 
posse no concurso de Agente Penitenciário do Estado 
de Rondônia, onde foi comissário, chefe de segurança, 
diretor de unidade prisional. A carreira o levou para 
Porto Velho a convite do então Secretário de Justiça 
do Estado de Rondônia, Coronel Marcos Rocha, para 
assumir a gerência de reinserção social. Com a eleição 
do Governador Marcos Rocha, o Senhor Anderson Dias 
foi alçado ao cargo de Secretário Executivo Regional III, 
da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão 
do Estado de Rondônia. O sucesso profi ssional só fez 
sentido por poder dividir as alegrias com sua família, em 
especial sua esposa Kédma Almeida Silva Dias, desde 13 
de junho de 2019, e com seu fi lho Nicolas Nissola Dias, 
de 15 anos. Hoje divide o tempo entre as atividades 
profi ssionais, familiares e os estudos com o curso de 
Engenharia Civil.”. 
Uma salva de palmas ao Senhor Anderson Dias. 
(Momento da foto ofi cial)
Neste momento já convido todos os homenageados 
para que venham à frente do dispositivo, tragam suas 
homenagens, para que possamos fazer, juntamente com 
o Deputado Eyder Brasil, uma foto ofi cial para os anais 
desta Casa. Todos os homenageados, por favor, tragam 
suas homenagens. 
Já convido o Excelentíssimo Senhor Deputado Eyder 
Brasil e os homenageados para que retornem e tomem 
assento em seus respectivos lugares para darmos 
continuidade a esta solenidade. 

O SR. EYDER BRASIL (Presidente) – Eu convido para fazer 
uso da fala o Coronel Botelho, um dos homenageados 
desta manhã.

O SR. CEL. PAULO FERNANDO BORGES BOTELHO – 
Bom dia a todos. Não havia essa previsão no meu script, 
vamos assim dizer. Mas, eu gostaria, neste momento, de 
cumprimentar todos aqueles que foram homenageados 
nesta data. Dizer também ao Senhor Deputado Eyder 
Brasil, nosso deputado — vou chamar “nosso deputado” 
porque é nosso deputado da nossa Assembleia, lógico. 
Não estamos aqui para fazer política. 
Muito bem, então, cheguei aqui em junho de 1981. 
Estamos agora já para completar já 41 anos de 
Rondônia. Então, na época, eu tinha 28 para 29 anos e 
hoje, então, com 70 anos, eu sou mais rondoniense que 
gaúcho, vamos dizer assim. Mas, misturamos as nossas 
tradições, como o nosso deputado teve a oportunidade 
de ver em um churrasco benefi cente que ele fez, em que 
os auxiliares, dois gaúchos lá — meu fi lho Luciano e o 
meu neto Paulo Botelho também. 
Eu fi co, assim, sem palavras para exprimir a minha 
gratidão e só me resta agradecer ao Deputado Eyder 
Brasil e elogiá-lo pelo muito que tem feito pelo Estado 
de Rondônia, porque a gente acompanha nas mídias, na 
internet, em todos os lugares e só se ouve falar coisas 
boas dele. Então, isso signifi ca que temos deputados, 
realmente, à altura do nosso Estado. Espero que 
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continue em outras legislaturas ainda, galgando novos 
rumos e tenho a certeza que o povo de Rondônia vai 
estar sempre à disposição do nobre Deputado para 
colocá-lo no lugar que lhe compete. Muito obrigado.

O SR. EYDER BRASIL (Presidente) – Obrigado, Coronel, 
pelas suas palavras. Realmente, a gente fi ca muito grato, 
envaidecido. Uma pessoa totalmente alheia à política, do 
nosso gabinete, falar tão bem, coisas tão boas a nosso 
respeito. Isso nos enche de orgulho e de motivação para 
continuar trabalhando. 
O Coronel falou a respeito do nosso churrasco solidário 
que nós tivemos no sábado, quero agradecer aqui, de 
público, ao Botelho, ao Paulo Botelho, seu sobrinho, 
neto do Coronel Botelho, por toda a ajuda. Realmente, 
como eu falei agora há pouco, o Estado de Rondônia 
foi construído por outros cidadãos brasileiros, de outros 
Estados. Então, temos aqui uma cultura totalmente 
miscigenada, com bastante infl uências de gaúchos, 
paranaenses, paulistas, nordestinos. 
Então, a nossa culta é bem miscigenada. Então, nós, 
como rondonienses que somos, eu sou fruto de um casal 
que um veio do Amazonas e o outro veio do Piauí e 
fi co muito feliz de ser fruto desses colonizadores, vamos 
assim dizer. Já tenho fi lhos que são totalmente porto-
velhenses, nascidos de pai e mãe porto-velhenses. 
Então, nós estamos construindo ainda o nosso povo, 
a nossa gente de povos totalmente rondonienses, 
totalmente porto-velhenses. Mas, só temos a agradecer 
a vocês que vieram para cá.
Na mesma oportunidade, quero convidar o meu amigo 
Major Suffi  , Ex-comandante do 5º Batalhão, Ex-diretor 
da DISS (Diretorias de Saúde e de Serviços Sociais da 
Polícia Militar), Ex-diretor do Serviço de Comunicação, 
“ex, ex, ex...” O cara é fera. Obrigado, Suffi  , por estar 
aqui. Agora, a palavra é sua, meu irmão.

O SR. MAJOR PM RENATO ACÁCIO CANHONI SUFFI 
– Obrigado, deputado. Desculpa tomar o tempo dos 
senhores, mas é breve. 
Eu não poderia me furtar neste momento de 
agradecimento. Primeiramente, eu gostaria de 
agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui hoje. 
Em seguida, o meu agradecimento ao Senhor Presidente 
desta Sessão, pelo qual agradeço aos demais deputados, 
em especial, o senhor mesmo, Deputado Eyder Brasil, 
que é o proponente deste Título. Um amigo que tive 
o prazer de conhecer ainda no Exército Brasileiro, em 
algumas operações, em algumas situações, cujo o qual 
era o responsável pela entrega de cestas básicas nas 
comunidades carentes.
Se esperam de mim um discurso politicamente correto, 
é porque não me conhecem. Então, eu gostaria de dizer 
que é uma honra receber, hoje, essa minha segunda 
Certidão de Nascimento. Enfi m, Cidadão Rondoniense! 
Que honra! Pois, grande parte das minhas conquistas 
foram em solo rondoniense. Meu maior presente, minha 
fi lha, é rondoniense. A minha família, que tanto amo, 
obrigado por compreender a minha ausência.

São quase 20 anos lutando em prol deste Estado 
maravilhoso e sempre próspero, que me acolheu de 
braços abertos. Um povo hospitaleiro que me fez e faz 
sentir em casa. Obrigado, meus amigos militares e civis 
do 5º BEC. Essa conquista tem o dedo dos senhores e na 
pessoa do Coronel Gigollotti, eu reverencio cada militar 
do EB, ao qual tive a honra de servir, primeira casa em 
solo rondoniense.
Na Polícia Militar, peço, aqui, licença ao Coronel 
Alexandre, o qual admiro, para citar o Coronel Lisboa, 
pessoa pela qual reverencio todo o BPTran (Batalhão de 
Polícia de Trânsito); na pessoa do Major Campos, colega 
de turma, reverencio todo O DOF; na pessoa do Tenente 
Laerte, toda a equipe do Funrespom; na pessoa do 
Coronel Ênedy, todo o Decons; na pessoa do Sargento 
e Pastor Simplício saúdo todos do DISS; e na pessoa do 
Coronel Drayton, todos, CRP-1;  reverencio toda a tropa 
do 5º Batalhão, Batalhão Belmont. E os militares da FT, 
em nome de Vaze e do Tito, presto minha continência 
a essa força mais atuante no Estado. Na pessoa do 
Sargento Gusmão, e aqui o próprio Sargento Vanderlei, 
reverencio e louvo toda RP, guerreiros que dão o sangue 
nas ruas. E na pessoa do Coronel Carlos, minha sincera 
continência a todos os militares do Estado, inclusive 
os veteranos. Por fi m, não menos importante, minha 
reverência e respeito em nome do Sargento Rodrigues, 
Cabo Rogério, Cabo Melo e Elizeu, a todos que se foram, 
que partiram desta terra lutando.
Senhores, se tem aqui todo o meu percurso em Rondônia, 
em especial na PM-RO, pois nada se faz sozinho. E 
eu, certamente, posso afi rmar que essa tropa labutou 
dia a dia comigo. Então, faz parte dessa conquista. 
Parafraseando o Coronel Sales, ex-Comandante da PM-
SP, “gratidão é uma dívida imprescritível” e eu tenho 
essa dívida com os senhores. 
Aos deputados estaduais desta Casa, eu agradeço muito 
o apoio ao longo dos anos. Em toda as unidades pelas 
quais eu passei, sempre contei com os senhores, com 
exceção de alguns, mas que, certamente, seus nomes 
serão lembrados neste ano eleitoral. Um tempo de 
renovo está por vir. O que se faz em vida ecoa pela 
eternidade. Quase se foram R$ 6 milhões em emendas 
parlamentares angariadas. Muito obrigado, Deputado. O 
senhor foi de suma importância. Inclusive nós tivemos 
uma que não conseguimos executar devido algumas 
inoperâncias, eu vou dizer, do Estado, no tocante a R$ 
800 mil para a retaguarda ali do 5º Batalhão, mas a 
tropa sabe quem é de verdade.
Vou me dar o luxo de parafrasear JFK: a sociedade 
precisa parar de se perguntar o que o Estado faz por ela 
e começar a se questionar o que ela faz pelo Estado. E 
isso serve para os nossos políticos também. Precisamos 
reduzir o tamanho do Estado como máquina e não criar 
mais e mais cargos comissionados como temos visto nas 
esferas municipal e estadual. O Estado deve trabalhar 
para o cidadão e não vice-versa. O cidadão se matando 
de trabalhar para sustentar o aparelhamento descabido 
e desproporcional do Estado. 
E, para fi nalizar as minhas palavras, deixo um alerta 
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aos meus irmãos de farda: precisamos, de fato, ter um 
representante da categoria aqui nesta Casa, precisamos 
ser valorizados e respeitados. Leis devem ser propostas 
amparando a categoria da Segurança Pública, dando 
segurança jurídica e social. Chega de precisarmos fazer 
“vaquinha” para enterrar, “vaquinha” para cirurgia, 
“vaquinha” para sustentar dependentes, viúvas e 
familiares, devido à lentidão do sistema burocrático. 
Nossos familiares não merecem isso. Merecemos ser 
tratados com dignidade e sermos de fato valorizados, 
pois somos uma das melhores polícias do país. Somos 
uma tropa de Estado e não de governo transitoriamente 
no poder e somente devemos nos curvar para amarrar o 
coturno e para agradecer a Deus.
Obrigado, Deputado Eyder Brasil. Muito obrigado. 
Obrigado ao senhor, obrigado ao Deputado Alex Silva, 
ao Deputado Redano, ao Deputado Ezequiel Neiva, 
Deputado Jhony, pessoas que entendem e apoiam as 
demandas policiais militares nesta Casa (que não são 
poucas) e que muitas das vezes acabam suprindo 
até o que outros deveriam fazer. Muito obrigado. Sou 
grato a esta Casa de Leis, sou grato ao senhor por este 
título. E saio daqui muito contente em saber que nós 
temos deputados que labutam ainda pelo social. Muito 
obrigado.

O SR. EYDER BRASIL (Presidente) – Obrigado pelas 
palavras, meu amigo Suffi  . Fico muito honrado com 
vossas palavras. 
Quero aqui já agradecer a presença do Major Costa, 
Major Arrivabene também está aqui, militares que o 
mandato me deu oportunidade de conhecer, sobretudo 
Major Pontes, que hoje comanda o 9º Batalhão. Tive 
oportunidade de conhecê-lo lá no Bope (Batalhão de 
Operações Policiais Especiais) ainda e, apesar de não 
ser da Polícia Militar do Estado de Rondônia, não ter 
tido essa honra, eu entrei muito cedo no Exército, com 
19 anos, e fi z minha carreira no EB. Foram 21 anos de 
Exército Brasileiro. Então, eu entendo o que é fazer 
segurança pública. Semana passada me perguntaram 
porque eu deixei o Exército e entrei na vida pública e é 
por isso: é por essa oportunidade de fazer a diferença. 
Como militar, como praça, dentro da hierarquia e 
disciplina, a gente consegue fazer muito pouco ou 
contribuir muito pouco. Nós somos operacionais. E hoje 
eu tenho a oportunidade, Coronel Alexandre, de propor 
leis, de defender, de realmente defender a categoria. 
Não, lógico, do Exército Brasileiro, das Forças Armadas, 
mas sim da Segurança Pública estadual.
Então, nós temos trabalhado 3 anos durante o nosso 
mandato, defendendo, enviando emendas para vários 
batalhões, para vários pelotões, enfi m, defendendo 
a causa jurídica, um amparo legal, propondo leis, 
defendendo leis, vetando leis inclusive, fazendo com que 
os projetos do Governo voltassem para serem refeitos, 

buscando defender os nossos homens e mulheres, os 
nossos verdadeiros heróis. Esses sim são os nossos 
heróis. Assim como o Miranda fez, no seu momento de 
folga colocando a própria vida em risco, muitos outros 
militares fazem isso também, diuturnamente. Miranda, 
parabéns pelo seu ato heroico e com certeza o Estado 
através desse Título reconhece a tua dedicação, o teu 
comprometimento. Parabéns e que nós rondonienses 
saibamos e tenhamos a sabedoria Divina de escolhermos, 
como senhor falou, nas próximas eleições. 
 Muitas pessoas se afastam da política porque 
ainda não entendem que a política faz parte da vida 
dessa pessoa. O café que nós tomamos; a gasolina que 
nós colocamos no nosso carro; o pãozinho francês de 50 
gramas que a gente compra; tudo, tudo é relacionado 
á política. Então, que nós tenhamos a sabedoria 
e a iluminação Divina de escolhermos os nossos 
representantes no próximo pleito.
 Mas quero só agradecer a Deus pela oportunidade 
de mais uma vez de estar aqui, agradecer a toda a 
equipe da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia 
que está fazendo o acompanhamento, a Taquigrafi a que 
está registrando, os nossos assessores a quem eu quero 
agradecer já a todo o trabalho, a toda dedicação, todo 
comprometimento com o nosso gabinete, com o nosso 
mandato. Muito obrigado a toda equipe do gabinete 
força e honra.
 Coronel Alexandre, leve o nosso agradecimento, 
nosso abraço ao Coronel Padilha, Comandante-Geral da 
nossa Polícia Militar. Coronel Nivaldo, Miranda, nosso 
Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros do Estado de 
Rondônia. 

E aqui, já encerrando, fi co muito feliz de ter 
recebido vocês nesta manhã de segunda-feira e iniciando 
a semana assim, com o pé direito.

Aos familiares e amigos dos nossos agraciados, 
dos nossos homenageados o meu muito obrigado por 
terem vindo, e aproveitar para conhecer a nossa Casa 
de Leis, o nosso plenário. Neste espaço são debatidas as 
leis, tudo que vai nortear a nossa vida em nível estadual. 
Os nossos orçamentos, tudo passa por este plenário. Eu 
fi co muito feliz que o povo está tomando o lugar que 
é dele. Este lugar aqui, este espaço aqui é de vocês, 
lógico, representados aí por 24 deputados, mas isso aqui 
é do povo rondoniense. Muito obrigado a todos.
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.
(Encerra-se esta Sessão Solene às 10 horas e 22 

minutos)
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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 ofi cial 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 Honorífi cos 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 Honorífi cos 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 signifi cativo 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. 

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 



DO-e-ALE/ROANO XI - Nº 041 10/03/2022

VIDE ORIGINAL https://transparencia.al.ro.leg.br/Diario/
449

Autenticidade, integridade e interoperalidade - ICP BRASIL

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 fi zeram 
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 
fi car 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 signifi cativas 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 fi quei 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 
fi zeram 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 
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 
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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 fi nalizando 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 fi zeram 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 Honorífi cos 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 Honorífi cos de 
Cidadão do Estado de Rondônia)

Senhoras e senhores, neste momento faremos 

a entrega dos Títulos Honorífi cos 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 fi lho 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 fi lhas: 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 Ofi ciais 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 Ofi ciais 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 afi nco e grande 
amor na obra de Deus.

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 Honorífi co de Cidadão do Estado de Rondônia, 
Doutor Sérgio Paulo de Mello Mendes Filho.

Título Honorífi co 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, fi lho de Sérgio Paulo de Mello Mendes 
e Sônia Maria Berla Mendes. Se formou em Medicina 
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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 fi cou 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, fl uxos 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 científi co 
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 ofi cial)
Neste momento, quero convidar a todos os 

homenageados para que venham à frente e tragam 
suas homenagens para que possamos fazer uma foto 
ofi cial 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 
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, 
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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 fi nal, 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 fi lho 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 fi lhos. 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 fi lho 
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 fi lho 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 
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 
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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 profi ssão que nós escolhemos, 
com muito orgulho, de nos doar para o próximo. E fi co 
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 fi zeram parte e fi zeram 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 fi lho 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 fi lho 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 
Honorífi co 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 
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 
difi culdades de início de carreira, com pouca estrutura, 
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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 fi casse 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 fi co 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 fi guras 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 fi ca 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, fi lha 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 fl orescem. E eu 
tenho certeza de que neste momento em que vocês estão 
aqui recebendo esta honraria, 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 fi ca. 

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 



DO-e-ALE/ROANO XI - Nº 041 10/03/2022

VIDE ORIGINAL https://transparencia.al.ro.leg.br/Diario/
455

Autenticidade, integridade e interoperalidade - ICP BRASIL

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 fi gura, 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, enfi m, 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 fi gura 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 
fi cado 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 Ass embleia. 
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 
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 fi lho foi outro deles, a minha esposa foi outra 
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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, fi brinogênio 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 gratifi cante, 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 profi ssionais. 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 Honorífi co 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 profi ssionais 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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ATO Nº0790/2022-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 referência  Cargo em Comissão do servidor ADIEL 
JUNIOR ORTIZ DE ALMEIDA, matricula 200169989, 
Assistente Técnico, para o código AST-18, do Gabinete 
do Deputado Anderson Pereira, a contar de 01 de março 
de 2022.

Porto Velho, 10 de março de 2022.

MARCOS OLIVEIRA DE MATOS
SECRETÁRIO-GERAL ALE/RO

ATO Nº0798/2022-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 

AGUINALDO RIBEIRO VIANA, para exercer o Cargo 
de Provimento em Comissão de Assistente Parlamentar, 
código ASP-18, no Gabinete do Deputado Marcelo Cruz, 
a contar de 09 de março de 2022.

 Porto Velho, 10 de março de 2022.

MARCOS OLIVEIRA DE MATOS
SECRETÁRIO-GERAL ALE/RO

ATO Nº0801/2022-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 

ANTONIO MONTEIRO DE ALMEIDA, para exercer o 
Cargo de Provimento em Comissão de Assessor Técnico, 
código AT-30, no Gabinete da Presidência, a contar de 
10 de março de 2022.

Porto Velho, 10 de março de 2022.

MARCOS OLIVEIRA DE MATOS
SECRETÁRIO-GERAL ALE/RO   

ATO Nº0787/2022-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

CARLOS DONIZATE SOUZA JUNIOR, do Cargo de 
Provimento em Comissão de Assessor Parlamentar, 
código AP-14, do Gabinete do Deputado Alan Queiroz, a 
contar de 10 de março de 2022.

Porto Velho, 10 de março de 2022.

MARCOS OLIVEIRA DE MATOS
SECRETÁRIO-GERAL ALE/RO

E R R A T A

No Diário Ofi cial da Assembleia Legislativa nº 040, 
publicado no dia 09 de março de 2022, promovendo a 
seguinte alteração no ATO Nº0767/2022-SRH/SG/ALE, 
que nomeou da Servidora CLAUDETE DIAS SOARES, 
conforme o Memorando 060/GDL/2022.

ONDE SE LÊ: 

Código AST-14 

LEIA-SE:

Código AST-16 

Porto Velho-RO, 10 de março de 2022.  

MARCOS OLIVEIRA DE MATOS
SECRETÁRIO-GERAL ALE/RO     

ATO Nº0795/2022-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

FLAINE FLORENCIO FERREIRA, do Cargo de 
Provimento em Comissão de Assistente Parlamentar, 
código ASP-14, do Gabinete do Deputado Jhony Paixão, 
a contar de 10 de março de 2022.

Porto Velho, 10 de março de 2022.

MARCOS OLIVEIRA DE MATOS
SECRETÁRIO-GERAL ALE/RO

SUP. DE RECURSOS HUMANOS
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ATO Nº0775/2022-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 JOSE SOUZA OLIVEIRA, para exercer 
o Cargo de Provimento em Comissão de Assessor 
Parlamentar, código AP-14, no Gabinete do Deputado 
Alan Queiroz, a contar de 10 de março de 2022.

Porto Velho, 10 de março de 2022.

MARCOS OLIVEIRA DE MATOS
SECRETÁRIO-GERAL ALE/RO    

ATO Nº0797/2022-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

GRACIELE CARDELIQUEL NUNES LUIZ, do Cargo 
de Provimento em Comissão de Assistente Parlamentar, 
código ASP-14, do Gabinete do Deputado Lebrão, a 
contar de 08 de março de 2022.

Porto Velho, 10 de março de 2022.

MARCOS OLIVEIRA DE MATOS
SECRETÁRIO-GERAL ALE/RO

  
ATO Nº0783/2022-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 HACISO COLATTO, matricula 
200170729, Assessor Técnico, para o Gabinete da 2ª 
Secretaria – Deputado Cirone Deiró, a contar de 03 de 
março de 2022.

Porto Velho, 10 de março de 2022.

MARCOS OLIVEIRA DE MATOS
SECRETÁRIO-GERAL ALE/RO  

ATO Nº0796/2022-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

JAQUELINE DA SILVA LIMA, do Cargo de Provimento 
em Comissão de Assistente Parlamentar, código ASP-14, 
do Gabinete do Deputado Jhony Paixão, a contar de 10 
de março de 2022.

Porto Velho, 10 de março de 2022.

MARCOS OLIVEIRA DE MATOS
SECRETÁRIO-GERAL ALE/RO   

ATO Nº0789/2022-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

JOÃO GLEISSON FELIX DA SILVA, do Cargo de 
Provimento em Comissão de Secretário de Apoio, código 
DAG-03, do Gabinete do Deputado Ribamar Araújo, a 
contar de 01 de março de 2022.

Porto Velho, 10 de março de 2022.

MARCOS OLIVEIRA DE MATOS
SECRETÁRIO-GERAL ALE/RO

ATO Nº0788/2022-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

JOCONIAS DE LIMA MACHADO, do Cargo de 
Provimento em Comissão de Assistente Técnico, código 
AST-16, do Gabinete do Deputado Marcelo Cruz, a contar 
de 10 de março de 2022.

Porto Velho, 10 de março de 2022.

MARCOS OLIVEIRA DE MATOS
SECRETÁRIO-GERAL ALE/RO
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ATO Nº0776/2022-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 

JOSE GUILHERME MILANI RODRIGUES, para 
exercer o Cargo de Provimento em Comissão de 
Assistente Técnico, código AST-14, no Gabinete do 
Deputado Adelino Follador, a contar de 03 de março de 
2022.

Porto Velho, 10 de março de 2022.

MARCOS OLIVEIRA DE MATOS
SECRETÁRIO-GERAL ALE/RO

ATO Nº0780/2022-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 

JOSE JUAREZ DE ALBUQUERQUE, para exercer 
o Cargo de Provimento em Comissão de Assessor 
Parlamentar, código AP-25, no Gabinete do Deputado 
Ezequiel Neiva, a contar de 10 de março de 2022.

Porto Velho, 10 de março de 2022.

MARCOS OLIVEIRA DE MATOS
SECRETÁRIO-GERAL ALE/RO

ATO Nº0792/2022-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 

JULYE DA COSTA SILVA, para exercer o Cargo de 
Provimento em Comissão de Assessor, código AS-07, no 
Gabinete do Diretor Geral da Escola do Legislativo, a 
contar de 03 de março de 2022.

Porto Velho, 10 de março de 2022.

MARCOS OLIVEIRA DE MATOS
SECRETÁRIO-GERAL ALE/RO

ATO Nº0802/2022-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 

LUAN CEZAR BRITO DE CARVALHO, para exercer 
o Cargo de Provimento em Comissão de Assistente 
Especial de Gabinete, código DAG-06, no Gabinete do 
Deputado Jean Mendonça, a contar de 03 de março de 
2022.

Porto Velho, 10 de março de 2022.

MARCOS OLIVEIRA DE MATOS
SECRETÁRIO-GERAL ALE/RO

ATO Nº0779/2022-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 

LUCIENE SILVA CARVALHO, para exercer o Cargo de 
Provimento em Comissão de Assistente Técnico, código 
AST-14, no Gabinete da Comissão Permanente de 
Educação e Cultura, a contar de 03 de março de 2022.

Porto Velho, 10 de março de 2022.

MARCOS OLIVEIRA DE MATOS
SECRETÁRIO-GERAL ALE/RO

ATO Nº0800/2022-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:

N O M E A R

MARCOS ANTONIO BORGES DE ANDRADE, 
matricula nº 100008343, Cargo de Auxiliar Administrativo, 
pertencente ao Quadro de Pessoal Efetivo desta Casa 
Legislativa, para exercer a Função em Comissão de 
Secretário de Gabinete, código DAG-05, no Gabinete da 
Presidência, a contar de 03 de março de 2022.

Porto Velho, 10 de março de 2022.

MARCOS OLIVEIRA DE MATOS
SECRETÁRIO-GERAL ALE/RO    
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ATO Nº0794/2022-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

NADIA ANNY PASQUALOTTO VIOLA, do Cargo de 
Provimento em Comissão de Assistente Parlamentar, 
código ASP-14, do Gabinete da Deputada Cassia Muleta, 
a contar de 09 de março de 2022.

Porto Velho, 10 de março de 2022.

MARCOS OLIVEIRA DE MATOS
SECRETÁRIO-GERAL ALE/RO

ATO Nº0793/2022-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 

NATHALIA MIRANDA MILAN, para exercer o Cargo 
de Provimento em Comissão de Assistente Parlamentar, 
código ASP-14, no Gabinete do Deputado Lebrão, a 
contar de 09 de março de 2022.

Porto Velho, 10 de março de 2022.

MARCOS OLIVEIRA DE MATOS
SECRETÁRIO-GERAL ALE/RO

ATO Nº0774/2022-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 RAFAEL LUCAS SANTANA VIEIRA, 
matrícula 200166015, ocupante do Cargo de Assessor, 
como Gestor dos  Contratos relacionados, no periodo  de 
09/03/2022 a  19/03/2022.
Nº CONTRATO  FORNECEDOR
019/2018 GAZETA DE 

RONDONIA
029/2018 OI/SA
005/2021 CLARO/SA
008/2021 CORREIOS

Porto Velho, 09 de março de 2022.

MARCOS OLIVEIRA DE MATOS
SECRETÁRIO-GERAL ALE/RO

ATO Nº0777/2022-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  RICARDO CESPEDES MOREIRA, 
matrícula nº 19201, ocupante do Cargo de Professor de 
Educação Física II, pertencente ao Quadro Efetivo de 
Pessoal da Prefeitura de Nova Mamoré/RO, no Gabinete 
do Deputado Ismael Crispin, a contar de 01 de março 
de 2022.

Porto Velho, 10 de março de 2022.

MARCOS OLIVEIRA DE MATOS
SECRETÁRIO-GERAL ALE/RO

ATO Nº0782/2022-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 referência  Cargo em Comissão do servidor 
RICHARDSON CRUZ DA SILVA, matricula 200170672, 
Assistente Parlamentar, para o código ASP-23, do 
Gabinete da 4ª Secretaria - Deputado Jhony Paixão, a 
contar de 01 de março de 2022.

Porto Velho, 10 de março de 2022.

MARCOS OLIVEIRA DE MATOS
SECRETÁRIO-GERAL ALE/RO

ATO Nº0799/2022-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 

ROCHELANO AFONSO DA FONSECA SALOMÃO, 
para exercer o Cargo de Provimento em Comissão de 
Assessor, código AS-07, no Gabinete do Secretário de 
Planejamento e Orçamento, a contar de 03 de março 
de 2022.

Porto Velho, 10 de março de 2022.

MARCOS OLIVEIRA DE MATOS
SECRETÁRIO-GERAL ALE/RO
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ATO Nº0781/2022-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:

TORNAR SEM EFEITO

O ATO Nº0640/2022/SRH/SG/ALE de 18/02/2022, 
publicado no Diario Ofi cial da ALE/RO, nº 030, de 18 de 
fevereiro de 2022, que alterou a lotação da  servidora 
SENIR MARINGUES GOMES.

Porto Velho, 10 de março de 2022.

MARCOS OLIVEIRA DE MATOS
SECRETÁRIO-GERAL ALE/RO

   
ATO Nº0791/2022-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 da servidora SENIR MARINGUES GOMES, 
matrícula 200160921, Assistente Técnico, para o 
Gabinete do Deputado Jean Mendonça, a contar de 1º 
de fevereiro de 2022.

Porto Velho, 10 de março de 2022.

MARCOS OLIVEIRA DE MATOS
SECRETÁRIO-GERAL ALE/RO

  
ATO Nº0784/2022-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 referencia do Cargo em Comissão da servidora 
THAUANE DE SOUZA GOMES BRUSCKE, matricula 
200170871, Assessor Técnico, para o Código AT-22, e 
relotar no Gabinete do Deputado Cirone Deiró, a contar 
de 03 de março de 2022.

Porto Velho, 10 de março de 2022.

MARCOS OLIVEIRA DE MATOS
SECRETÁRIO-GERAL ALE/RO

   ATO Nº0786/2022-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 TIAGO ROSENDO CHAVES, 
matricula 200170749, Assessor Técnico, para o Gabinete 
do Deputado Cirone Deiró, a contar de 03 de março de 
2022.

Porto Velho, 10 de março de 2022.

MARCOS OLIVEIRA DE MATOS
SECRETÁRIO-GERAL ALE/RO

(Republicar por incorreções)
ATO Nº0747/2022-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  VIDAL DE SOUZA BARBOSA, matrícula 
nº 300097554, ocupante do Cargo de Inspetor Policial 
Penal, pertencente ao Quadro Permanente de Pessoal 
Civil do Estado de Rondônia, no Gabinete do Deputado 
Anderson Pereira, a contar de 01 de março de 2022.

Porto Velho, 08 de março de 2022.

MARCOS OLIVEIRA DE MATOS
SECRETÁRIO-GERAL ALE/RO

ATO Nº0778/2022-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 

WILLIAM MARCOS MACEDO VEIGAS, para exercer 
o Cargo de Provimento em Comissão de Assistente 
Parlamentar, código ASP-14, no Gabinete do Deputado 
Lebrão, a contar de 04 de março de 2022.

Porto Velho, 10 de março de 2022.

MARCOS OLIVEIRA DE MATOS
SECRETÁRIO-GERAL ALE/RO
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