
23 DE NOVEMBRO DE 2021Nº 209

VIDE ORIGINAL: https://transparencia.al.ro.leg.br/Diario/ Página 3622

D O - e - A L E / R O    10ª LEGISLATURA  ANO X

  PORTO VELHO-RO,  TERÇA-FEIRA, 23 DE NOVEMBRO DE 2021 ANO XNº 209

DO-e-ALE/RO

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDÔNIA
DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

SECRETARIA LEGISLATIVA

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

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

OFICIAL DE PUBLICAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO ESTADUAL.

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

MESA DIRETORA

Presidente: ALEX REDANO
1º Vice-Presidente: JEAN OLIVEIRA
2º Vice-Presidente: MARCELO CRUZ

1º Secretário: JAIR MONTES
2º Secretário: CIRONE DEIRÓ
3° Secretário: ALEX SILVA

4º Secretário: JHONY PAIXÃO

SUMÁRIO

TAQUIGRAFIA .............................................. Capa

SUP. DE RECURSOS HUMANOS .................. 3642

TAQUIGRAFIA

ERRATA

No Diário Oficial Eletrônico da Assembleia Legislativa de
Rondônia nº 200, do dia 9 de novembro de 2021, página 3255,

ONDE SE LÊ:

1ª AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA TRATAR SOBRE O TEMA:
ESTUDO DE VIABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA - EVTE,
SOBRE A IMPLANTAÇÃO DO ALFANDEGAMENTO E
INSTALAÇÃO DE BALSAS NA TRAVESSIA DO RIO GUAPORÉ,
FRONTEIRA COM O MUNICÍPIO DE COSTA MARQUES/RO E
PUERTO USTAREZ/BENI-BOLÍVIA

LEIA-SE:

5ª AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA TRATAR SOBRE O TEMA:
ESTUDO DE VIABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA - EVTE,
SOBRE A IMPLANTAÇÃO DO ALFANDEGAMENTO E
INSTALAÇÃO DE BALSAS NA TRAVESSIA DO RIO GUAPORÉ,
FRONTEIRA COM O MUNICÍPIO DE COSTA MARQUES/RO E
PUERTO USTAREZ/BENI-BOLÍVIA

3ª SESSÃO SOLENE PARA “OUTORGA DE TÍTULOS
HONORÍFICO DE CIDADÃO DO ESTADO DE RONDÔNIA,
MEDALHAS DO MÉRITO LEGISLATIVO E VOTOS DE LOUVOR A
BISPOS, REVERENDOS, PASTORES, MISSIONÁRIAS E LÍDERES
RELIGIOSOS”

EM: 18.11.2021
INÍCIO: 15h25min

PRESIDENTE: SR. ALAN QUEIROZ
  SR. DR. NEIDSON

O SR. JOSÉ CARLOS PAIM (Mestre de Cerimônias) –
Senhoras e senhores, Deputados e Deputadas, autoridades
presentes, imprensa, galeria, assessores de deputados e
servidores dessa Casa, que acompanham esta solenidade de
dentro e fora dos gabinetes, aos telespectadores que nos
assistem ao vivo pela TV Assembleia, boa tarde a todos.

É com grande satisfação que esta Casa Legislativa os
recebe nesta tarde para a realização desta Sessão Solene para
“Outorga de Títulos Honorífico de Cidadão do Estado de
Rondônia, Medalhas do Mérito Legislativo e Votos de Louvor a
Bispos, Reverendos, Pastores, Missionárias e Líderes
Religiosos”, após aprovação em plenário do Requerimento dos
Excelentíssimos Senhores Deputados Estaduais Alex Redano,
Alan Queiroz, Dr. Neidson, Anderson Pereira e Chiquinho da
Emater.

Sejam todos bem-vindos.
Vamos à composição da Mesa de Honra e já convido

para tomar assento em seus respectivos lugares: Excelentíssimo
Senhor Deputado Estadual Alan Queiroz; Excelentíssimo Senhor
Deputado Estadual Dr. Neidson. Compõe o nosso dispositivo
virtual, o Excelentíssimo Senhor Deputado Federal Léo Moraes.
Bispo Joás Pereira Cavalcante, 4ª Região Eclesiástica; Reverendo
Waldemar Pires Marinho, Vice-presidente da 4ª Região
Eclesiástica; Bispo Sinvaldo Corrêa Coelho, 3ª Região
Eclesiástica; Reverendo Marcelo Silva Marinho, Secretário de
Finanças da 4ª Região Eclesiástica. Excelentíssimo Senhor
Coronel PM Alexandre Freitas Almeida, Presbítero e
Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Rondônia.
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Neste momento, Sua Excelência o Deputado Estadual
Alan Queiroz procederá à abertura desta solenidade.

O SR. ALAN QUEIROZ (Presidente) – Inicialmente,
desejo uma boa-tarde a todos. Para a gente é uma satisfação,
uma alegria muito grande a presença de todos vocês aqui,
tanto os homenageados, autoridades, principalmente, dos
familiares.

Dando abertura oficial, invocando a proteção de Deus,
e em nome do povo rondoniense, declaro aberta esta Sessão
Solene para “Outorga de Títulos Honorífico de Cidadão do Estado
de Rondônia, Medalhas do Mérito Legislativo e Votos de Louvor
a Bispos, Reverendos, Pastores, Missionárias e Líderes
Religiosos”.

Passo a palavra ao Cerimonial.

O SR. JOSÉ CARLOS PAIM (Mestre de Cerimônias) –
Convido a todos, neste momento, para imposição de respeito,
cantarmos o Hino Céus de Rondônia (Letra de Joaquim de Araújo
Lima e música do Doutor José de Mello e Silva).

(Execução do Hino Céus de Rondônia)
Podeis a sentar. Nós gostaríamos de agradecer a

presença, também nesta Casa de Leis, dos Bispos, Reverendos,
Pastores, Presbíteros, Missionários e Missionárias presentes
nesta Sessão Solene. Agradecemos ainda a presença dos
familiares dos homenageados e demais membros da Igreja
Metodista Wesleyana. Agradecemos ainda a presença dos
Ministros de Louvor da Igreja Metodista Wesleyana de Porto
Velho.

Neste momento, nós convidamos para fazer uma
oração, o Reverendo Josias Matias Moreira, da Igreja Metodista
Wesleyana de Ouro Preto.

O SR. JOSIAS MATIAS MOREIRA – Senhor Deus,
grandioso Pai, nós queremos nesta hora, Senhor, Te agradecer,
Senhor, pois aqui estamos, ó Deus, diante de Ti para entender
e compreender que este momento, Senhor, que aqui se procede,
Senhor, seja totalmente regido por Ti e da Tua vontade, Pai. Ó
Deus, estamos aqui nesta Casa, Senhor, onde aqui, Senhor se
legisla as leis, Senhor, para beneficiar, Senhor, todos aqueles
de Rondônia, Senhor, meu Pai. Que assim o Senhor possa estar
abençoando esta Casa, Senhor. Que assim o Senhor possa
fazer deste ambiente, deste lugar, um lugar, Senhor, de benção.
Um lugar, Senhor, Deus eterno e que, ó Pai, o povo, Senhor,
deste Estado, Senhor, seja abençoado, seja beneficiado, ó Deus.
Que cada governante, ó Deus eterno, que passe por aqui,
Senhor, cada um daqueles que foram colocados e eleitos, Ó
Deus eterno, por este povo, ó Pai, que assim os confiou, Senhor
Deus eterno, a autoridade em suas mãos, Senhor, que assim o
Senhor possa usá-los segundo a Tua vontade, Senhor, segundo
o Teu querer, Pai. E que nos teus corações, Senhor, esteja o
Teu Espírito Santo, Senhor, ó Deus. E nós Te agradecemos por
esta homenagem que estará sendo feita neste lugar, Senhor.
Não porque nós merecemos, Senhor, mas pelo nome que nós
representamos aqui, Senhor, que é o Teu nome, ó Pai. Que
Teu nome seja aqui honrado, seja aqui glorificado, Senhor,
através de cada servo, Senhor, que aqui está, Senhor Deus
eterno, como instrumento vivo de proclamar a Tua palavra,
Senhor, e de anunciar o Teu Reino, Senhor, a todos os corações.

Que assim sejam abençoados todos. Seja abençoada Rondônia,
Senhor, que é este Estado, Senhor, que seja totalmente, Senhor,
regido por Ti e esteja em Tuas mãos, Pai. Assim nós oramos e
Te pedimos e clamamos a Ti em nome de Jesus. Amém.

O SR. JOSÉ CARLOS PAIM (Mestre de Cerimônias) –
Para abrilhantar ainda mais esta Sessão Solene de
Homenagens ouviremos neste momento os Ministros de Louvor
Yanca Souza e Ygor Oliveira que, na sequência, cantarão os
hinos: “Aquieta minh’alma” (composição de Rogério Silva e
Thamires Garcia) e “A Ele a glória” (composição de Kevin Jonas).

(apresentação dos hinos em louvor)
 Podeis assentar. Nós agradecemos os louvores nesta

tarde, apresentados pelo Ygor e pela Yanca.
Nós já convidamos agora para um devocional, o

Reverendo Waldemar Pires Marinho. Peço a ele que ocupe o
púlpito. Fique à vontade.

O SR. WALDEMAR PIRES MARINHO - Excelentíssimo
Senhor Deputado Alan Queiroz, mui digníssimo Presidente desta
Sessão Solene; Excelentíssimo Senhor Deputado Dr. Neidson;
Excelentíssimo Senhor Deputado Federal Léo Moraes, que
acompanha virtualmente esta Sessão. Reverendíssimos Bispos
Joás Cavalcante e Sinvaldo Coelho, em nome dos quais
cumprimentamos a todos os demais líderes cristãos aqui
presentes; Reverendíssimo Marcelo Marinho; Excelentíssimo
Senhor Coronel Almeida, mui digníssimo Comandante-Geral
da Polícia Militar de Rondônia; cumprimentamos também ao
Diácono Luís Carratte, competente servidor desta Casa
Legislativa, que tem sido um profundo articulador entre os
cristãos deste Estado de Rondônia com esta Casa legislativa.

Minhas senhoras e meus senhores, “grandes coisas
fez o Senhor por nós e, por isso, estamos alegres”, Salmos
126:3.

Estamos alegres porque vivemos em um país cristão,
cujas autoridades respeitam a liberdade religiosa. Estamos
alegres porque, além de nossas autoridades legislativas
estaduais respeitarem a nossa liberdade religiosa, também nos
têm alta estima e consideração, tanto é verdade que estão
promovendo esta Sessão Solene em homenagem a muitos
líderes cristãos aqui do Estado de Rondônia.

Este momento é de alegria, como diz o salmista,
porque “grandes coisas fez o Senhor por nós e, por isso,
estamos alegres”. Na verdade, meus amados irmãos e amigos,
se o Rei Salomão estivesse hoje aqui sendo homenageado,
certamente ele iria dizer: “melhor é a boa honra do que as
muitas riquezas”. E certamente ele acrescentaria dizendo que
“melhor é o fim das coisas do que o início delas”.

Se o Rei Davi, grande homem de Deus, estivesse hoje
à tarde aqui, ele certamente iria recitar um dos seus Salmos,
dizendo “Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em
mim bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao
Senhor e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios”.

Se Abraão, o grande homem amigo de Deus, estivesse
hoje aqui sendo homenageado, ele certamente iria propor a
construção de um monumento dedicado ao Senhor nosso Deus,
criador dos céus e da terra, e que enviou o cordeiro de Deus
para morrer no lugar de Isaac. Se o Apóstolo Pedro estivesse
aqui, nesta tarde, sendo homenageado, ele certamente iria
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dizer: “Bendito seja o Deus e Pai de Nosso Senhor Jesus Cristo,
que, segundo a sua grande e infinita misericórdia, nos gerou
de novo para uma viva esperança”, mediante a morte salvadora
do Senhor Jesus na cruz do Calvário.

E se o Apóstolo Paulo também fosse um dos
homenageados, ele diria: “Mas graças a Deus que nos dá a
vitória através do Senhor Jesus Cristo”. E certamente, meus
amados irmãos e amigos, meus senhores e minhas senhoras,
cada um de nós que aqui está, como líder cristão, certamente
tem as suas razões, tem os seus motivos, tem os seus altares
a serem erguidos por todas as bênçãos que o Senhor nosso
Deus tem derramado em nossas vidas e em nossos corações.

Este momento é de alegria para exaltarmos o Senhor
nosso Deus e anunciar os grandes feitos que ele tem realizado
na vida de cada um de nós.

Eu quero dizer rapidamente um breve testemunho neste
momento devocional. Ao longo de quase 50 anos que exerço o
Ministério Pastoral, tive a grata satisfação de exercer o Ministério
sem nunca ter recebido salário ou qualquer tipo de remuneração
pelos meus serviços prestados à obra de Deus, embora saiba
que é bíblico o pastor receber a sua remuneração conforme
orientou o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Todavia, é importante
dizer, neste rápido testemunho, que tudo que sou e tudo que
tenho eu devo ao fato de ser um crente em Jesus e um obreiro
do Evangelho do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Toda a minha
prosperidade em todas as áreas da minha vida deveu-se ao
fato de eu ser um crente em Jesus e de eu ser um pastor
evangélico. Eu vi a assinatura de Deus em todas as minhas
jornadas e em todos os meus caminhos.

Eu estou alegre nesta tarde, porque tive um privilégio
de nascer em um lar cristão. Faz mais de cem anos que o meu
avô materno, Miguel Pires Darmas, vindo de Lima, do Peru, ele
chegava ao Brasil para iniciar a sua história e trazia dentro da
sua alma, do seu coração, a fé no Senhor e Salvador Jesus
Cristo. E na sua bagagem uma Bíblia Sagrada, porque ele era
um pregador do Evangelho.

Eu estou alegre nesta tarde, porque, aos 16 anos de
idade, eu comecei a ser um pregador do Evangelho do Senhor
e Salvador Jesus Cristo. E com a idade de 22 anos, eu tive o
privilégio de, ainda solteiro, ser consagrado para o Santo
Ministério do Evangelho. Eu estou alegre nesta tarde, como
disse o salmista: “grandes coisas fez o Senhor por nós e por
isso estamos alegres”.

Eu estou alegre, porque tive o privilégio de já ter
pastoreado igrejas em Jaci-Paraná, em Vilhena e também aqui
em Porto Velho. Estou alegre porque todos os principais
membros da minha família, todos são crentes em Jesus e
obreiros do Santo Evangelho do Senhor e Salvador Jesus Cristo.

Nesta tarde, meus amados irmãos e amigos, eu quero
honrar a minha esposa, a Missionária Sofia Marinho, aqui
presente, que também é uma das homenageadas. Honrar pelo
companheirismo, por estar sempre ao nosso lado há
aproximadamente 50 anos que vivemos. E quero honrá-la pelo
trabalho que ela fez, principalmente como Missionária, quando
em 2012 ela construiu e inaugurou o Templo da Igreja Metodista
Wesleyana no bairro Lagoinha, na Rua Atlética, nº 3503. Em
nome da minha esposa, Missionária Sofia Marinho, eu quero
honrar a todas as mulheres aqui presentes. Honrar todas as
mães, honrar todas as esposas que têm estado ao lado de
seus maridos.

Há um ditado popular que diz que “atrás de um grande
homem sempre tem uma grande mulher”. Mas eu acredito
que esse ditado deve ser reformulado por um Provérbio muito
melhor, onde se poderia afirmar que “na frente de um grande
homem sempre existe uma grande mulher”.

Ah, meus amados irmãos, eu estou alegre porque o
meu filho, Reverendo Marcelo Marinho e a esposa Daniela
Marinho estão aqui também sendo homenageados como
obreiros do Evangelho. E, certamente, esta homenagem que
presto a ele e à Daniela é extensiva aos meus netos, Matheus
e Giovanna. Estou alegre, como disse o salmista, “grandes
coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres.”.

Estou alegre por causa da minha filha Taísa Marinho,
que é uma Ministra do Evangelho do Senhor Jesus na área do
louvor, e também o meu genro, Fernando Pasqualini, um grande
homem de Deus que apoia o seu Ministério.

E quero neste momento, honrar a nossa denominação,
a Igreja Metodista Wesleyana, porque no ano de 1995, eu,
juntamente com toda a minha família ingressamos na Igreja
Metodista Wesleyana. Por uma profunda revelação de Deus,
viemos para esse Ministério. E em 1999, eu tive o privilégio de
ser ordenado Ministro da Igreja Metodista Wesleyana e exercido
até o dia de hoje as mais diversas funções dentro desse
conceituado Ministério Evangélico.

Eu estou alegre, porque dentro da denominação da
Igreja Metodista Wesleyana, aqui em Porto Velho, nós tivemos
o privilégio de, durante a nossa gestão, já ter construído cinco
templos evangélicos. O Templo da Igreja Metodista Wesleyana
da Avenida Calama, inaugurado no dia 29 de agosto de 1997.
Onde nós tivemos o privilégio, conforme o Bispo Sinvaldo aqui
presente, então, Pastor na época, nos apoiou e nós
ingressamos com os nossos recursos particulares, R$ 55 mil,
para a construção da primeira etapa do templo.

Estou alegre porque também tivemos o privilégio de
comprar terrenos e construir a Igreja Metodista Wesleyana
de Candeias do Jamari. Em 1999, exatamente no dia 15 de
setembro de 1999, nós inauguramos o primeiro Templo da
Igreja Metodista Wesleyana de Candeias do Jamari. Já havia
um terreno ali, comprado pelo então Bispo Sinvaldo, na época
Pastor da nossa igreja, e nós compramos outro terreno,
anexamos e construímos o primeiro Templo da Igreja Metodista
Wesleyana de Candeias do Jamari.

E também, no dia 29 de agosto de 2003, ainda com o
grande apoio da Igreja Metodista Wesleyana da Avenida
Calama, nós pudemos comprar uma grande área de terras na
Avenida Rio de Janeiro e ali construir e inaugurar a Igreja
Metodista Wesleyana da Avenida Rio de Janeiro. E ainda, no
dia 16 de setembro de 2005, nós tivemos o privilégio de
comprar o terreno e inaugurar a Igreja Metodista Wesleyana
do bairro União da Vitória, hoje chamado bairro Igarapé. E
por último, tivemos o privilégio de construir a Igreja Metodista
do bairro Lagoinha. E inauguramos o dito templo no dia 4 de
agosto de 2012.

Meus amados irmãos, nesta tarde solene, nesta tarde
alegre, nesta tarde feliz para todo o povo de Deus, onde somos
honrados pela nossa ilustre Assembleia Legislativa do Estado
de Rondônia, onde somos homenageados nesta Casa, nós
queremos concluir esta palavra dizendo, como disse o salmista:
“grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos
alegres”. Amém.
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O SR. JOSÉ CARLOS PAIM (Mestre de Cerimônia) –
Agradecemos ao Senhor Reverendo Waldemar Pires Marinho

Passaremos agora à apresentação de dois vídeos que
mostram o trabalho da igreja durante a pandemia da Covid-
19.

O primeiro vídeo vai ser apresentado pelo Bispo da 4ª
Região, Joás Pereira Cavalcante e mostra a atuação da igreja
durante a pandemia na Região Norte.

No segundo vídeo, nós teremos o privilégio o Bispo
Geral do Brasil, Senhor Jamir Fernandes Carvalho, sobre as
ações da igreja na pandemia no Brasil.

(Apresentação dos vídeos)
- Abaixo, transcrição do primeiro vídeo:
O SR. JOÁS PEREIRA CAVALCANTE (Vídeo) – Eu quero,

nesta oportunidade, agradecer de todo o coração esta
homenagem prestada por esta Casa de Leis, que vem
reconhecer, nestes tempos difíceis que estamos atravessando,
a relevância do trabalho pastoral, do Ministério Pastoral.
Realmente, sabemos que a Igreja do Senhor Jesus, ao longo
de todas as épocas, tem sido uma presença necessária na
história da humanidade. Não somente por sua vocação
missionária de apontar o caminho da vida eterna àqueles que
precisam de salvação, mas também pela sua ação de reforma.
Onde a igreja está presente o ambiente moral, o ambiente
social, é afetado positivamente.

Quero me dirigir a esta Casa com gratidão e também
expressando as minhas felicitações por esta iniciativa tão feliz.
Quero, nesta oportunidade, também agradecer ao Diácono,
Luís Carratte, em reconhecimento à vocação pastoral, à
vocação das lideranças evangélicas do Estado de Rondônia,
que têm prestado um serviço que glorifica o nome do Senhor e
tem abençoado centenas de pessoas.

Nós louvamos a Deus por esse tempo precioso que ele
está nos dando juntos, aqui, e eu quero também parabenizar
a todos os pastores que juntamente conosco estão sendo
homenageados nesta ocasião.

- A seguir, transcrição do segundo vídeo:
O SR. JAMIR FERNANDES DE CARVALHO (Vídeo) –

Gostaria de, nesta oportunidade, cumprimentar todos os bispos,
ministros, pastores, missionários na pessoa do Reverendíssimo
Bispo Joás Pereira Cavalcante, Bispo da 4ª Região Eclesiástica
da Igreja Metodista Wesleyana.

Também cumprimentar todos os parlamentares na
pessoa do Deputado Alex Redano, Presidente da Assembleia
Legislativa do Estado de Rondônia, ao mesmo tempo
parabenizá-los e agradecê-los pela homenagem feita à Igreja
Metodista Wesleyana e alguns dos seus líderes.

Todo reconhecimento é importante e é valido, não para
nosso orgulho, mas é que o reconhecimento me deixa claro
que temos agido de forma correta, pelo menos para a maioria,
e isso é muito importante nessa diversidade da vida humana.
A igreja, com certeza, aprendeu muito nesse tempo de
pandemia. Tivemos que nos reinventar. A igreja fechou suas
portas do físico, mas continuou assistindo seus membros,
continuou atendendo os carentes e necessitados, levando não
apenas uma palavra de fé e de esperança, mas muitas vezes
assistência com remédios, comida e, na verdade, a igreja fez
um trabalho e está fazendo um trabalho muito relevante neste

período tão difícil da pandemia que estamos vivendo no mundo.
De modo que eu me sinto honrado e muito feliz por ter sido
lembrado por esta Casa, certamente com a ajuda e interferência
do nosso querido irmão, Diácono Luís Carratte, a quem admiro
e agradeço esta homenagem feita a nossa igreja, e é claro ao
Presidente da Casa que aceitou.

A todos vocês, meu reconhecimento, minha gratidão e
dizer que a Igreja Metodista Wesleyana é uma igreja que está
aí para servir às pessoas, não apenas proclamando o Evangelho
verdadeiro, mas assistindo às pessoas em suas necessidades,
porque o amor não pode ser algo apenas verbalizado, o amor
tem que ser acompanhado com atitudes concretas e a igreja
tem procurado agir dessa forma. Me emociono com esta
homenagem, mas tenho consciência de que ela veio não pelo
meu trabalho próprio, mas de pessoas que se envolveram, me
ajudaram, colocaram os seus dons e talentos à disposição do
bem. E, hoje, esta Casa faz esta homenagem digna, que nos
honra, que nos enaltece, mas que seguramente toda a glória e
toda a honra são direcionadas a Jesus porque é Ele que atua
em nós, tanto no querer como no efetuar.

Enfim, agradeço de coração a todos que vieram para
esta homenagem. Ao mui digno Presidente, ao nosso Diácono
Luís Carratte e a todos vocês. Muito obrigado. Que Deus os
abençoe, que Deus dê a vocês sabedoria e graça, nesta Casa
de Leis. Podem contar conosco e com as nossas orações. Deus
abençoe a todos.

O SR. JOSÉ CARLOS PAIM (Mestre de Cerimônias) –
Agradecemos as palavras do Bispo Joás Pereira Cavalcante e
do Bispo Geral do Brasil, Senhor Jamir Fernandes.

Neste momento nós passamos a palavra ao Deputado
Alan Queiroz, que dará sequência a esta solenidade.

O SR. ALAN QUEIROZ (Presidente) – Mais uma vez,
agora saudando a todos com a paz do Senhor, queremos
agradecer imensamente a todas as pessoas que estão aqui e
que também estão distantes, acompanhando a nossa Sessão
Solene.

Quero cumprimentar de forma muito especial os nossos
colegas da Casa, em especial o nosso Deputado Dr. Neidson,
que também é um dos autores dessa iniciativa de Moção, de
honraria. Da mesma forma o Deputado Chiquinho da Emater,
não pode estar presente, mas que também pediu que a gente
externasse aqui o carinho e a admiração que ele tem por todos
e por isso também que ele cedeu a sua parte de cota legislativa
— porque aqui tem uma limitação, cada deputado tem um limite
de apresentar as moções e somente um não daria conta de
atender a todas as pessoas que fazem jus, que merecem, nesta
tarde, serem homenageadas.

Da mesma forma, de forma muito especial o nosso
Presidente da Casa, o Deputado Alex Redano, que também
pediu que a gente externasse aqui toda a sua homenagem, o
seu carinho a todos vocês. Está em uma missão, inclusive
internacional, representando a Casa em um encontro no país
vizinho, na Bolívia, para trazer várias ações para o nosso Estado,
principalmente com relação à questão da ureia, algo que é
muito utilizado hoje na nossa ração animal, pelo fortalecimento
do nosso setor produtivo. Então, tem aqui o nosso
reconhecimento da importância desses companheiros para esta
tarde.
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Peço desculpas pela voz, a voz realmente está já bem
falha, mas eu tenho certeza que Deus irá nos honrar e fazer
com que a gente fique firme e forte até o final desta nossa
Audiência.

Meus cumprimentos, de forma muito especial, ao
Deputado Léo Moraes, já vou passar Léo, a palavra a Vossa
Excelência. Tive a oportunidade de ser vereador juntamente
com o Deputado Léo. O Deputado Léo foi tão pouco tempo
vereador e pela sua atuação tão brilhante e tão presente teve
a oportunidade já alcançada a esta Casa, como Deputado
Estadual. Não tive a honra de participar com ele do seu mandato,
acredito que o Deputado Dr. Neidson foi companheiro do
Deputado Léo aqui neste Parlamento Estadual, mas quero dizer,
Léo, da nossa gratidão também pelo que você tem feito em
Brasília, em defesa do nosso povo rondoniense. Já encaminho
a palavra a Vossa Excelência.

O SR. LÉO MORAES (Por videoconferência) – Muito
obrigado. Quero agradecer primeiramente a Deus pela
oportunidade. Cumprimentar o nosso Presidente da Solenidade,
Deputado Alan Queiroz, e dizer que muito aprendi com Vossa
Excelência na Câmara Municipal de Vereadores, pode ter certeza,
principalmente a sua sobriedade, a sua serenidade e
logicamente a sua capacidade e articular e discutir com vários
segmentos da sociedade, afinal é uma Casa plural e nós temos
que dar vez e voz a todos que necessitam do suporte do poder
público.

Quero cumprimentar os demais proponentes, o
Deputado Dr. Neidson, que posso dizer que é meu amigo e sei
do grande trabalho, relevante trabalho social que promove não
somente em Guajará-Mirim, na nossa pérola do Mamoré, mas
se estende para toda a circunscrição do Estado de Rondônia.

Cumprimentar o Deputado Chiquinho da Emater que
sabe como poucos trabalhar no que diz respeito à área rural,
os tratamentos da ureia, do calcário, desse intercâmbio de
produtos agrícolas, insumos e implementos entre Bolívia e Brasil,
bem como o Presidente da Assembleia Legislativa, o Deputado
Alex Redano.

Saúdo o Presidente dos Bispos do Brasil, o Senhor Jamir
e o Bispo da Região, grande amigo Joás Cavalcante. Eu sempre
fico muito honrado em dizer que eu tive a oportunidade conhecê-
lo e, ainda que, de forma breve e rara, mas também conviver.
Tanto ele, quanto a sua esposa, a sua filha, é motivo de muita
alegria para mim e para minha família.

Cumprimentar o Pastor Waldemar, e aí peço escusas
ao meu amigo Pastor Marcelo Marinho e à Pastora Daniela,
afinal, antiguidade é posto. E o Waldemar Marinho nos brindou
também um regozijo com essa apresentação belíssima e nos
fez lembrar, eu ainda criança, Pastor Marinho Presidente da
Câmara Municipal. Mais uma vez ele demonstra traços
marcantes também da sua vida pública: capacidade, eloquência
e, principalmente, um conhecimento dogmático cristão que é
impressionante. Eu fiquei sensibilizado em ouvi-lo, logicamente,
é sempre uma lição, é sempre um aprendizado.

Cumprimentar os demais pastores, Pastor Marcelo
Marinho, Pastora Daniela; Pastor Luiz Fernando, Pastor Ricardo;
Pastor Miguel, grande amigo, companheiro de batalhas; Pastor
Wanderley que já está na morada celestial, ao lado do Pai,
mas que muito fez pela obra no Estado de Rondônia. Também

não posso deixar de parabenizar meu amigo, companheiro,
um aliado e tantos outros predicados que fazem nós estarmos
sempre juntos, que é o Diácono Luís Carratte. Carratte ama a
obra e é apaixonado também pela atividade legislativa. Só
posso, aqui, rapidamente saudar, externar cumprimentos aos
demais pastores da Metodista Wesleyana, bem como outras
denominações.

É importante esta solenidade, Deputado Alan, que é
algo que eu aprendi nessa breve trajetória política, que é muito
valioso e realmente é um gesto dotado de muito simbolismo e
que todos nós levamos para o resto da vida, tanto quem propõe,
quanto quem recebe que são as homenagens. E homenagem
tem que ser feita, para nós que somos dotados de carne e
osso, tem que ser feita enquanto somos vivos. Essa vida
mundana, de Terra é muito efêmera. E isso a gente leva, tanto
para nós quanto para os nossos amados também familiares.
E eu fico honrado de, brevemente, participar, ainda que a
distância, peço desculpas, porque gostaria muito de estar
presente.

Hoje, eu tive um Projeto a ser relatado e conseguimos
aprovar, que é tornar hediondo o crime de pedofilia no nosso
País. Que, talvez, seja um dos crimes mais bárbaros, cruéis e
que tem gigante repulsa por parte da nossa sociedade. E
apresentamos o relatório, foi aprovado e acredito que é um
passo muito importante para, através desse gesto, a gente
conseguir reprimir, além do caráter pedagógico para que
possamos diminuir esses índices de pedofilia, algo tão perverso
que acontece cotidianamente no nosso meio, na nossa cidade,
no nosso Estado, no nosso Brasil.

Enfim, eu quero rapidamente, aqui, elogiar a
solenidade a todos os servidores da Assembleia Legislativa. A
cada Casa Legislativa é um aprendizado diferente. Registro
que à época que era deputado estadual — viu, Deputado Alan?
—, eu ainda era tão esguio e magro como você, e o tempo foi
passando, a barba branca chegando e a gordura também.
Mas agora, a próxima missão é conseguir voltar à forma física
e andar cada vez mais no nosso Estado de Rondônia e,
logicamente, tentando legislar com qualidade.

Parabéns a todos por esse dia tão emblemático onde
a Assembleia Legislativa volta o foco que é relevante, que é o
trabalho social, o maior patrimônio do poder público, da política,
da gestão de qualquer lugar é tomar conta da sua gente. Não
existe dinheiro, não existe recurso pecuniário mais valioso do
que resguardar a população, a política social. E a igreja faz
isso com maestria, como foi bem falado, se reinventando,
associando à tecnologia, ao clamor e à necessidade da sua
gente, sem perder o calor humano de atender também nos
tabernáculos, nas igrejas. Eu sou testemunha, porque durante
a pandemia fui a algumas dessas igrejas e vi o belíssimo
trabalho feito e promovido olho no olho, com calor humano,
por parte da igreja. Onde o poder público não chega, vocês
podem ter certeza, nós reconhecemos que a igreja, que é a
instituição, que é a denominação que de lá se aproxima.

Então, parabéns, conte conosco. Obrigado por tudo e
sintam-se sempre muito bem recebidos em qualquer Casa
Legislativa, porque nós dependemos de vocês e o Brasil precisa
sempre de vocês. Fiquem com Deus e obrigado pelo carinho e
parabéns a todos os agraciados homens e mulheres.
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O SR. ALAN QUEIROZ (Presidente) – Agradecemos,
Deputado Léo Moraes, a participação de Vossa Excelência, as
palavras. Quero pedir desculpas também ao Deputado Anderson
Pereira que também é um dos proponentes. Fiz aqui uma
injustiça em não relatar também o nome do Deputado Anderson.
Então, Deputado Léo, o Deputado Anderson, que é um grande
amigo, foi deputado juntamente contigo, também é dos autores.

Antes de passar a palavra ao Cerimonial eu gostaria
aqui de passar a palavra rapidamente ao Deputado Dr. Neidson
para fazer uma breve, também, iniciando aqui, se apresentando.
Com certeza todos já o conhecem, mas também dando as boas-
vindas a todos na nossa Casa.

O SR. DR. NEIDSON – Muito obrigado, Presidente,
Deputado Alan Queiroz. Agradecer a presença e mandar um
grande abraço ao nosso deputado federal e amigo também —
tanto de Parlamento quanto amigo na amizade mesmo que
temos aí durante os dias. Um abraço, Deputado Léo Moraes.
Parabenizar a todos os agraciados.

Temos aqui um breve relato também do Bispo. Já
estávamos conversando algum tempo, Bispo Joás Pereira
Cavalcante, que é o Bispo da 4ª Região Eclesiástica Rondônia,
Amazonas, Acre, Roraima e Amapá. A sua esposa também
que está aqui, Adriana Campos Cavalcante.

Bispo Sinvaldo Corrêa Coelho. Estávamos conversando
aí e ele foi o primeiro Bispo que começou os trabalhos aqui no
Estado de Rondônia. Bispo da 3ª Região Eclesiástica, de São
Paulo, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. É o primeiro da
Região Norte. Foi quem desbravou o campo missionário com
as igrejas da região e foi a última igreja criada, conforme ele
nos disse, foi a última missão antes de ele sair do Estado foi a
construção da igreja lá de Guajará-Mirim, na qual nós temos
aqui o Pastor Márcio Xavier Ramos. Em nome do Pastor quero
cumprimentar a todos os pastores presentes também. E sua
esposa, do Bispo Sinvaldo, também é missionária, Márcia Ribeiro
Machado Silva Coelho.

Reverendo Waldemar Pires Marinho, também é o Vice-
Presidente da 4ª Região Eclesiástica, um dos maiores líderes e
muito respeitado em todo o nosso meio. A sua esposa também,
Sofia Silva Marinho.

Quero cumprimentar também o Reverendo Marcelo
Silva Marinho, Reverendo da Igreja Metodista Wesleyana da
Avenida Calama e Secretário de Finanças da 4ª Região
Eclesiástica. Conhecido em todo o meio cristão como um grande
homem de Deus e um grande avivalista. Sua esposa também
que está aqui, líder de mulheres, Pastora Daniela Lilian Silva
do Amaral Marinho.

Cumprimentar aqui o nosso Coronel também, da Polícia
Militar, Comandante-Geral da Polícia Militar, o Alexandre Freitas,
que está aqui presente. É uma grande honra termos o senhor
aqui conosco também.

A Igreja Metodista tem aproximadamente acho que
uns 50 anos — mais de 50 anos — de criação e só no Estado
de Rondônia, só em Porto Velho acredito que tenha umas 25
igrejas.

E a Igreja Metodista foi fundada no dia 5 de janeiro de
1967, lá na cidade de Nova Friburgo, no Rio de Janeiro. Em
Rondônia já está firmada há mais ou menos uns 90 anos e eu
tive a grata honra de participar de um trabalho social que a

Associação Wesleyana de Assistência Social juntamente com
nosso grande amigo ali também, Luís Carratte, que estava
presente, lá no Município de Guajará-Mirim.

A Associação Wesleyana, que é da Igreja Wesleyana,
também realiza um grande e um belíssimo trabalho no nosso
Estado de Rondônia. Nós tivemos uma ação social, atendimentos
médicos, psicológicos, advocatícios, várias ações, e
acompanhamos também na época da pandemia as ações que
realizaram e continuam realizando pela Igreja Wesleyana.

Então, parabéns a todos os membros da Igreja
Wesleyana, parabéns a todos vocês que estão aqui presentes
e que fazem parte dessa ação social que atende e auxilia a
nossa população do Estado de Rondônia e do Brasil inteiro
praticamente. Então, vocês são merecedores, todos vocês são
merecedores destas honrarias que vão receber hoje.

Juntamente com estas honrarias quero cumprimentar
aqui e agradecer também ao Deputado Alan Queiroz, hoje está
presidindo esta Sessão Solene; Deputado Anderson Pereira;
Deputado Alex Redano; e ao Deputado Chiquinho da Emater
também, que está fazendo parte dessas honrarias.

E fazer referência aqui também ao nosso amigo Diácono
Luís Carratte, servo de Deus, que está aqui presente. Foi um
dos grandes responsáveis para que vocês estivessem aqui,
hoje, na Assembleia Legislativa recebendo estas honrarias.
Parabéns, Luís. E parabéns pelo seu excelente trabalho que
realiza não só aqui na Assembleia Legislativa, mas na Igreja
Metodista Wesleyana.

Cumprimentar as outras igrejas que estão presentes
também. Acredito que a Assembleia de Deus e mais outras
igrejas estão presentes. E dizer a todos vocês que essas
honrarias que estarão recebendo, vocês todos são merecedores
e a população do Estado de Rondônia agradece hoje pelo grande
trabalho que vocês realizam.

Então, agradecer a todos vocês. Deus possa abençoar
a todos nós e a todos vocês e parabéns novamente pelo
excelente trabalho que vocês realizam e por essas honrarias
de hoje. Obrigado, Presidente.

O SR. ALAN QUEIROZ (Presidente) – Obrigado,
Excelência. Já encaminho novamente ao nosso Cerimonial.
Obrigado, Paim. Sei que quebrei o protocolo aqui, mas não
podia deixar nosso grande e eminente Deputado Dr. Neidson,
um grande amigo, que tem tido uma ação muito importante
nesta Casa, de também não iniciar aqui dando as suas boas-
vindas.

O SR. JOSÉ CARLOS PAIM (Mestre de Cerimônias) –
Senhoras e senhores, essa solenidade proposta pelos
Excelentíssimos Senhores Deputados Estaduais Alex Redano,
Alan Queiroz, Dr. Neidson, Anderson Pereira e Chiquinho da
Emater tem por objetivo homenagear com Títulos Honoríficos
de Cidadão do Estado de Rondônia, Medalhas do Mérito
Legislativo e Votos de Louvor, bispos, reverendos, pastores,
missionárias e líderes religiosos, pelos relevantes serviços
prestados ao Estado de Rondônia e ao Brasil durante a pandemia
de Covid-19.

Os bispos, os reverendos, os pastores, as missionárias,
todos os líderes religiosos choram com os que choram e se
alegram com os que encontram uma nova perspectiva de vida
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em Cristo. Eles cuidam, compartilham, adiam projetos pessoais
e se realizam com o sonho do outro. Não é apenas ganhar
almas para o Reino de Deus, mas acompanhá-las até que se
alicercem na fé. Oram, jejuam e aconselham com base nas
Escrituras.

Ser bispo, reverendo, pastor, missionária, um líder
religioso é ter paixão pelas almas. É transformar o sentimento
de amor em ações. É viver à disposição da obra de Deus. É
viver o Evangelho que cura o corpo, a alma, restaura famílias e
faz o impossível acontecer. Eles estendem o braço amigo. Onde
está o aflito, determina a vitória, quando, aos olhos humanos,
só se vê derrota. Resgata o sofrimento que já não tinha mais
esperança, tudo pelo podre sobrenatural da fé em Jesus. A
igreja não seria a potência de fé que é se não fossem seus
bispos, os seus reverendos, os seus pastores, os missionários
e seus líderes que não se curvam diante dos obstáculos e das
dificuldades. São homens e mulheres sensíveis à voz do Espírito
Santo, que levam a sério o Ide de Jesus em qualquer situação.

Por isso, o Estado de Rondônia, representado por seu
Poder Legislativo, verdadeiro signatário dos anseios
democráticos das suas sociedades, em reconhecimento aos
seus valiosos préstimos, homenageia vocês com Títulos
Honoríficos, com Medalhas do Mérito Legislativo e Votos de
Louvor.

Neste momento, eu peço, por gentileza, aos Senhores
Deputados Estaduais Alan Queiroz e Dr. Neidson para que deixem
o dispositivo e venham aqui para frente para que possamos
proceder, neste momento, à entrega das homenagens.

Então, dando início às homenagens, nós começaremos
pelos Votos de Louvor.

(Momento de entrega dos Votos de Louvor)
- Convidamos para receber a homenagem o Senhor

Pastor João Laudir Teixeira, de Candeias do Jamari;
- Pastor Bruno Depieri Balmant, de Porto Velho;
- Pastor Ivanildo Soares da Silva, de Porto Velho;
- Pastor Manoel Bezerra, Porto Velho;
- Pastor Ariosto José Nogueira, de Porto Velho;
- Pastor Raimundo Nonato Cordeiro, de Porto Velho;
– Pastor Uitolon Jarzen de Freitas, de Porto Velho;
- Pastor Obede Teles Pinto, de Porto Velho;
- Pastor Gleisson de Oliveira Simplício, de Porto Velho;
- Pastor Richardson Araújo de Souza Pereira, Porto

Velho;
- Pastor Mirton Moraes de Souza, Porto Velho;
- Presbítero Eduardo Pinheiro da Silva, Porto Velho;
- Presbítero Elenilson Barbosa Moreira, Porto Velho;
- Presbítero Alexandre Luís de Freitas Almeida, Porto

Velho;
- Presbítero Aparecido Barbosa da Rosa, Porto Velho;
- Presbítero Admilson José Guimarães, Porto Velho.
Senhoras e senhores, neste momento acontecerá o ato

de entrega de Medalhas do Mérito Legislativo. E os
Excelentíssimos Senhores Deputados Estaduais farão a entrega
aos seus homenageados.

(Momento de entrega das Medalhas do Mérito
Legislativo)

- Nós já convidamos para este momento, o Bispo Joás
Pereira Cavalcante, Porto Velho;

- Convidamos também o Bispo Sinvaldo Corrêa Coelho,
São Paulo;

- Convidamos a Senhora Solimar Coelho, esposa do
Reverendo Wanderley Baptista de Mello (in memoriam) para
receber a Medalha do Mérito Legislativo concedida em
memória do seu esposo Reverendo;

- Convidamos, ainda, o Reverendo Waldemar Pires
Marinho, de Porto Velho;

- Convidamos o Reverendo Marcelo Silva Marinho, de
Porto Velho;

- Reverendo José Edson Belfort da Silva, Porto Velho;
- Reverendo Rosivaldo da Silva Moquedace, de Porto

Velho;
- Convidamos, ainda, o Reverendo Geraldo José Alves;
- Reverendo Antônio Carlos Santana, de Rolim de

Moura;
- Convidamos o Reverendo Márcio Xavier Ramos, de

Guajará-Mirim;
- Reverendo Luiz Fernando de Camargo, de Jaru;
- Reverendo Ruan Nunes de Oliveira, de Porto Velho;
- Reverendo Mário Cézar de Moraes Rezende, Porto

Velho;
- Reverendo Leonardo de Castro Ribeiro, Porto Velho;
- Reverendo Miguel Heitor Lima de Araújo, Porto Velho;
- Reverendo Josias Matias Moreira, Ouro Preto do

Oeste;
- Reverendo Ricardo Alexandre da Silva, Porto Velho;
- Pastor Francisco de Freitas Nunes Oliveira;
- Pastor Ladner Martins Lopes, Porto Velho;
- Pastor Isac Cádmo, Seringueiras;
- Missionária Sofia Silva Marinho, Porto Velho;
- Missionária Solimar Coelho Baptista de Mello,

Porto Velho;
- Missionária Adriana Campos Cavalcante, Porto

Velho;
– Convidamos a líder de mulheres, Daniela Lilian

Silva do Amaral Marinho.
Senhoras e senhores, neste momento passaremos à

entrega dos Títulos Honoríficos de Cidadão do Estado de
Rondônia. Para as honras, os Excelentíssimos Senhores
Deputados Estaduais farão a entrega a seus homenageados.

(Entrega dos Títulos Honoríficos de Cidadão de
Rondônia)

- Convidamos, então, para receber o Título Honorífico
de Cidadão do Estado de Rondônia o Bispo Joás Pereira
Cavalcante.

O Bispo Joás Pereira Cavalcante é natural de Brasília,
filho de Maria Cavalcante Antunes e João Pereira Antunes.
Casou-se com Adriana Campos Cavalcante, com quem teve
duas filhas: Priscila Campos Cavalcante e Lídia Campos
Cavalcante.

Estava em missão no Estado do Rio Grande do Norte e
atuava como Ministro Superintendente Distrital, Secretário
Regional de Educação Cristã e Vice-Presidente do CMR da 7ª
RE, quando, no ano de 2016, foi chamado para servir em
Rondônia.

O Bispo Joás Pereira Cavalcante é formado em curso
livre e bacharel em Teologia, pós-graduado em Gestão de
Recursos Humanos e mestrando em Teologia Bíblica. Sua
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residência fixa é em Porto Velho e desde então exerce de forma
maestral sua liderança com a Igreja Metodista Wesleyana e
seus liderados obreiros que se dedicam dia e noite em prol de
vidas, buscando alcançá-las pelo maravilhoso e genuíno
Evangelho do Senhor Jesus.

Nesta trajetória, em sua gestão episcopal, o Bispo Joás
vem se destacando por atuar no compartilhamento do saber e
do conhecer com seus liderados, acompanhando todos mais
de perto, entendendo suas reais necessidades, cada um se
desenvolvendo conforme sua realidade na cidade onde exerce
seu chamado, no âmbito do Estado de Rondônia.

Sua maior característica, sem dúvida alguma, seja a
do equilíbrio, do diálogo que surge como dom de Deus. Dom
este capaz de unir e desencadear possíveis problemas em
soluções em favor do Reino.

Assim, seu trabalho é visto sem fama pessoal. Muito
pelo contrário, um homem humilde, de um caráter irretocável,
de imagem ilibada capaz de se doar ao próximo como a ele
mesmo, vivendo seus dias um de cada vez, deixando o amanhã
a Deus decidir e, acima de tudo e de todos, sempre dando
glória a Deus, pois, até aqui, o Senhor tem sustentado seu
Ministério.

Atualmente, serve como Bispo e Superintendente da
4º Região Eclesiástica que abrange além do Estado de
Rondônia, os Estados do Acre, Amazonas, Roraima e Amapá.

- Nosso segundo homenageado desta tarde é o Bispo
Sinvaldo Corrêa Coelho.

O Bispo Sinvaldo Corrêa Coelho é natural de Petrópolis/
RJ. Casou no ano de 1983 com Márcia Ribeiro Machado Silva
Coelho, com quem tem dois filhos, Samuel e Ana Ligia.

Sua família é de origem evangélica, membros e
fundadores da Igreja Metodista Wesleyana e, portanto, desde
a infância, foi criado na igreja.

Em julho de 1980, começou a falar em línguas pela
primeira vez. Seu coração começou a arder pelo chamado e
vocação ministerial, oportunidade em que passou a buscar
orientação divina, quando foi confirmado no chamado de tempo
integral. Abandonou a carreira militar e iniciou os estudos
teológicos.

Foi consagrado a Pastor em janeiro de 1985 e ordenado
a Ministro em janeiro de 1989. Em julho de 2003 foi eleito e
ordenado Bispo, sendo reeleito por mais duas vezes nos anos
de 2009 e 2015.

O homenageado tem formação em Chefia e Liderança
do Exército Brasileiro; Teologia pela Faculdade de Petrópolis/
RJ; Comunicações Verbais da TPD/IOB e, atualmente, está
cursando o Mestrado Internacional (MIT) nos Estados Unidos.

 Durante o seu pastoreio, atuou na central de Petrópolis
como aspirante a Pastor, e Pastor Ajudante (1985) em Itaquera/
SP; Central de Porto Velho/RO (1989-1998); Rolim de Moura/
RO, Ouro Preto do Oeste/RO, Cerejeiras/RO, Vilhena/RO e
Campanela/SP (2000-2001), assim como nos Estados do
Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Atuou ainda no
Uruguai, em Montevidéu, com a Missionária Marisol Amado
Ferreira.

O Bispo Sinvaldo ocupou os cargos de Diretor-Geral de
Jovens (1983-1985); Diretor Regional de Jovens 3ª RE (1987-
1988); Secretário da Comissão Regional de Estatísticas (1987-
1989); Supervisor do Campo Missionário do Setor Norte (Acre,
Rondônia, Roraima, Amapá, Amazonas, Mato Grosso e Mato

Grosso do Sul); Membro da Comissão Ministerial, Secretário e
Presidente (1990-2003); Membro do Conselho Ministerial
Regional da 3ª RE (1991-2003); Secretário Regional de
Administração (1996-2000); Supervisor do Campo Missionário
do Setor Sul (1998); Superintendente do Distrito de Itaquera/
SP (1998-2003); Diretor do Ceforte São Paulo (1998-2003);
Secretário do Colégio Episcopal (2003-2021); Superintendente
da Região Eclesiástica Europeia e África (2003-2009);
Superintendente da 5ª Região Eclesiástica (2009-2015) e
Superintendente da 3ª Região Eclesiástica (desde 2015).

Este é o nosso homenageado.
(Momento da foto oficial)

Peço ao homenageado que permaneça à frente,
enquanto nós convidamos os demais homenageados, seja com
Votos de Louvor, Medalhas e Títulos, para que venham até a
frente para que possamos fazer uma foto oficial.

Pedimos aos Senhores Deputados que subam, por
favor, juntamente com os que receberam o Título. Os demais,
Medalhas e Votos, aí embaixo, à frente, para que possam caber
todos na foto. Título de Cidadão, por favor, aqui em cima, com
os Senhores Deputados. E Medalhas e Votos embaixo, que são
maioria, senão não cabe.

Podem ficar à vontade, se posicionem. Os que vão
ficando aqui mais à ponta, se quiserem subir, por favor, fiquem
ao lado dos deputados. Podem se juntar mais para a gente
fazer uma foto bem à frente da Mesa de Honra, e aparecem
todos. Centralizem, por favor.

Sorriam, mesmo de máscara, porque os olhos
mostram.

Neste momento, eu convido os Excelentíssimos
Senhores Deputados Estaduais Alan Queiroz e Dr. Neidson e os
homenageados para que retornem e tomem assento dos seus
respectivos lugares para darmos continuidade a esta solenidade.

(Às 17 horas, o Senhor Alan Queiroz passa a
presidência ao Senhor Dr. Neidson)

O SR. DR. NEIDSON (Presidente) - Neste momento,
vamos convidar também, para que possa fazer uso da fala, o
Excelentíssimo Senhor Coronel PM Alexandre Freitas Almeida,
Presbítero e Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de
Rondônia.

O SR. ALEXANDRE LUÍS DE FREITAS ALMEIDA - Nesta
tarde que nos concede o bondoso e eterno Deus, gostaria de
cumprimentar Sua Excelência, Presidente desta Casa, Deputado
Alex Redano, ainda que não tenha podido comparecer, por
diversos compromissos, mas deixamos o nosso cumprimento
ao nosso irmão, nosso amigo.

Cumprimentar também Sua Excelência, o Presidente
desta Sessão, Deputado Alan Queiroz. Também cumprimentar
Sua Excelência, o Deputado Dr. Neidson, muito atuante, que
muito ajuda não só o segmento evangélico, mas também a
segurança pública do Estado, sou testemunha disso. Muito
obrigado.

Também aos proponentes desta Sessão que não
puderam se fazer aqui presente, conterrâneo Deputado
Chiquinho da Emater e também o Deputado Anderson, nosso
agradecimento e o nosso cumprimento. Cumprimentar também
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sua Excelência Deputado Federal Léo Moraes que nos
acompanhou remotamente, se ainda estiver nos acompanhando,
o nosso abraço, o nosso apreço a Sua Excelência Deputado
Léo Moraes.

Não poderia esquecer de cumprimentar as autoridades
espirituais aqui presentes, que são um exemplo para todos
nós, o Bispo Joás Pereira Cavalcante, a quem tenho muito
respeito; o Bispo Sinvaldo Corrêa Coelho, que conheci
pessoalmente no dia de hoje, tive a grata satisfação, o nosso
cumprimento. O nosso cumprimento também ao Reverendo
Marcelo Silva Marinho, um amigo particular, um orientador, uma
pessoa que eu passei admirar grandemente, os nossos
cumprimentos nesta tarde. O nosso cumprimento também ao
Reverendo Waldemar Marinho, que aprendo todos os dias com
o Reverendo Waldemar Marinho, é uma fonte de inspiração, o
senhor e toda sua família. Muito obrigado, Pastor, por tudo o
que o senhor tem feito pelo Evangelho em nosso Estado.

Também cumprimentar a todos os telespectadores que
acompanham pelo canal do YouTube, ao vivo, esta histórica
Sessão Solene. Em nome do Pastor Ivanildo, nosso amigo de
caserna, quero cumprimentar todos os senhores e senhoras,
todos os pastores, todos os homenageados nesta Sessão, nesta
tarde muito importante para as nossas vidas e para o nosso
Ministério.

Também fazer referência a toda galeria de convidados,
em nome da minha esposa, Elizete Almeida, que aqui se
encontra, que muito orou pelo meu Ministério e também pela
minha profissão.  

Hoje, quando cheguei aqui fui interpelado, indagado,
abordado por um funcionário da Casa que ficou um pouco
confuso, se eu seria Presbítero homenageado, ficaria aqui ou
por ser um homem público e Comandante da Polícia, sentaria
aqui. E no mesmo momento eu me lembrei de todas as horas
pela madrugada, todos esses 24 anos de casado em que minha
esposa esteve muito mais de joelho de que eu, pedindo a Deus
para que eu pudesse ser bem sucedido na vida espiritual e na
vida profissional. Muito obrigado, Elizete, por tudo o que fez e
faz na minha vida.

Nós agradecemos a Deus também. Em primeiro lugar,
agradecemos a Deus por tudo, pela promessa, por tudo que
tem proporcionado de alegria e também dos momentos difíceis
em nossa vida, que são didáticos e que nos fazem crescer.

Agradecer especialmente ao Diácono Luís Carratte,
pessoa que conheço há pouco tempo, mas passei a admirar.
Homem de Deus, levita, pregador, comprometido com a palavra
de Deus, que tem feito a diferença. E que, junto com o
competente Cerimonial desta Casa de Leis, nos proporcionou e
nos proporciona esta tarde tão alegre e tão festiva na presença
do Senhor a qual nós temos a oportunidade de engrandecer o
nome de Deus. Muito obrigado, Diácono Carratte.

Gostaria de trazer para a reflexão nesta tarde,
rapidamente, três textos bíblicos muito rápidos. Nessa manhã,
meditando na Palavra e ontem também, à noite, verificando os
livros escritos sequencialmente pelo nosso grande Rei Salomão,
que foi citado aqui por sua Excelência, nosso Pastor Waldemar
Marinho.

Salomão, escrevendo Provérbios, Eclesiastes e Cânticos,
nos traz uma visão unificada de algo que nós podemos tocar
nesta tarde.

Provérbios 1:7 a Palavra diz que “O temor do Senhor
é o princípio do conhecimento e os loucos desprezam a
sabedoria e a instrução.”.

Nesse primeiro momento em que Salomão se refere
a Provérbios, nós vemos nitidamente que é o livro da sabedoria,
o livro da instrução, o livro da orientação, o livro que nos faz
conduzir nos conhecimentos e nos caminhos do Senhor.

Mais ao meio, traz Eclesiastes. Mas passamos mais à
frente, para Cânticos. E ali em Cânticos nós chamamos à
reflexão novamente o Capítulo 1º e o Versículo 1º, quando
Salomão diz, na parte B do Versículo 2 do Capítulo 1º, “porque
melhor é o Teu amor do que o vinho.”.

Nós vemos que agora Salomão fala da sua juventude,
do seu vigor, dos momentos em que ele viveu a vida com aquilo
que ela apresentava.

E aí nós voltamos para Eclesiastes, que está no meio,
entre Provérbios e Cânticos, como um fiel da balança, como
uma palavra de freios e contrapesos, como uma palavra que
pode nos balizar nesta tarde. E aqui em Eclesiastes eu quero
chamar a atenção de todos para o Capítulo 9, Versículo 8 que
diz “Em todo tempo, sejam alvas as suas roupas e nunca falte
o óleo sobre a sua cabeça.”.

E nós, agora, contextualizamos essas três passagens,
desses três livros e vemos que, primeiro, Salomão, em
Provérbios, traz essa orientação, traz a sabedoria, traz o
conhecimento, traz o caminho em que nós devemos andar.
Depois ele parte para Cânticos, mostrando em alguma parte
da vida como ele viveu. Mas, agora, em Eclesiastes ele traz
uma reflexão daquilo que Deus trouxe para a vida dele e daquilo
que ele viveu e, agora, como ele poderá se conduzir.

E assim, nesse livro de Eclesiastes, que é a balança
entre aquilo que Salomão viveu e reflexionou durante a sua
vida, nós vemos a igreja que está sendo homenageada hoje,
sendo usada pelo Espírito de Deus, pelas nossas bocas, pelas
nossas mãos, pela obra que nós temos feito, por meio do
Espírito Santo de Deus.

Eclesiastes é a balança, é a igreja personificada, a
igreja que não parou na pandemia; a igreja que ganhou e
resgatou almas; a igreja que orou tanto por curas físicas como
por curas espirituais; a igreja que não só celebrou casamentos,
mas reatou alianças de casamentos durante esse período; a
igreja que fez tantos outros benefícios, que trouxe o alimento
espiritual, que trouxe o alimento físico. A igreja que mostrou
sua fidelidade a Deus; a igreja que se mostrou forte, não
somente do pórtico ao altar entre as quatro paredes da igreja,
mas onde o Espírito Santo de Deus nos comissionou e nos
levou, ali estava a igreja representada por homens e mulheres
que têm compromisso com este Evangelho. E, aí sim, nós vemos
que podemos falar, que podemos sentir, que podemos ver o
agir de Deus.

Nós não fechamos as portas durante a pandemia. Muito
pelo contrário. Muitas pessoas que estavam oprimidas, que
estavam destruídas, que estavam precisando da Palavra de
Deus e até mesmo para se fortalecer, passaram a buscar os
cultos on-line, passaram a buscar alimentos com os
instrumentos que eram possíveis e nenhum de nós, nenhum
obreiro, nenhum ministro, nenhum bispo, nenhum pastor,
nenhum que tem compromisso com o Reino, deixou de se
utilizar de todas essas ferramentas para buscar uma ovelha,
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para levar a Palavra, para poder fazer com que a Palavra do
Senhor não ficasse somente esperando um decreto para que
se abrissem as portas da igreja.

Foi o fiel da balança todos aqueles que têm o
compromisso e que entenderam o chamado e se
comprometeram para buscar a Palavra de Deus e para a levar.

E aqui também eu deixo o meu reconhecimento, o meu
agradecimento ao Deputado Dr. Neidson, ao Deputado Alan
Queiroz e demais deputados, Deputado Chiquinho da Emater e
Deputado Anderson Pereira, por esse reconhecimento.

Porque a Palavra de Deus nos fala em Isaías 59, nos
Versículos 14 e 15, dizendo:

“Por isso o direito se tornou atrás, e a justiça se pôs
de longe; porque a verdade anda tropeçrm:ando pelas ruas, e
a equidade não pode entrar.

Sim, a verdade desfalece e quem se desvia do mal
arrisca-se a ser despojado; e o Senhor o viu, e pareceu mal
aos seus olhos que não houvesse justiça.”.

Eu louvo a Deus porque esta legislatura tem sido como
a balança que foi falado aqui em Eclesiastes, tem buscado
legislar e reconhecer a justiça, tem buscado legislar e
reconhecer que a Palavra de Deus é fundamental, é primordial,
é capital, para que nós possamos ter a nossa saúde física,
emocional, a nossa saúde financeira, a nossa saúde de uma
maneira geral.

Louvo a Deus porque esta Casa, nesta tarde, agradou
o Espírito Santo de Deus reconhecendo homens e mulheres
que se doam para que o Evangelho possa se propagar, para
que o Evangelho possa avançar cada dia mais.

Que Deus abençoe a todos os Deputados, que Deus
abençoe a nossa Nação, abençoe o mundo, abençoe o Estado
de Rondônia.

Essa pandemia veio para provar que a igreja de Deus
e a sua oração se tornam cada dia mais fortes e que nós não
pararemos até que o Senhor venha. Deus abençoe a todos.
Muito obrigado e boa tarde.

O SR. DR. NEIDSON (Presidente) – Com a palavra
agora, o Reverendo Marcelo Silva Marinho, Secretário de
Finanças da 4ª Região Eclesiástica.

O SR. MARCELO SILVA MARINHO – Cumprimento o
Presidente da Sessão neste momento, Deputado Dr. Neidson;
extensivo ao Deputado Alan Queiroz que também está conosco;
o Presidente da Assembleia, Excelentíssimo Presidente da
Assembleia Legislativa Alex Redano; os proponentes desta
Moção, os Deputados Chiquinho da Emater, Deputado Anderson
Pereira; Excelentíal:ssimo Senhor Deputado Federal Léo
Moraes, que nos acompanha virtualmente nesta Sessão Solene;
Reverendíssimo Bispo Joás Pereira Cavalcante, Bispo da 4ª
Região Eclesiástica, meu mentor, Pastor diretamente;
Reverendíssimo Bispo Sinvaldo Corrêa Coelho, Bispo da 3ª
Região Eclesiástica, um dos pastores pioneiros do meu
Ministério, um dos primeiros pastores da minha vida espiritual.
Reverendíssimo Waldemar Pires Marinho, Vice-Presidente da
4ª Região Eclesiástica, meu mentor, meu pai, meu amigo.
Excelentíssimo Senhor Coronel da PM e Presbítero Alexandre
Freitas Almeida, também um grande amigo. Diácono Luís
Carratte, um brilhante articulador político, amigo, alguém que
quero honrar por toda idealização, todo o auxílio que você

prestou a esta Casa de Leis, para esta homenagem, para este
momento. A todos os homenageados na pessoa da minha
querida esposa, companheira, Daniela Marinho e todos que
estão aqui presentes acompanhando este momento honroso
através da minha filha, Giovanna Marinho, que está presente.

Queridos, chegarmos aqui neste momento mostra o
quanto Deus foi fiel para conosco, pois podemos lembrar que
nos dias da pandemia, a igreja era questionada se deveria
abrir as portas, fazer reuniões menores. A igreja era
questionada se ela tinha algum serviço essencial, algum serviço
público para prestar para a sociedade. Foram dias difíceis para
a igreja do Senhor Jesus na Terra, em todo o globo e foram
dias difíceis também para as instituições públicas. Mas, no
decorrer dessa jornada, Deus honrou a cada um de nós. O
Senhor Jesus sempre procurou fazer uma igreja corporativa
com muitos membros. Quando um membro da igreja é honrado,
todos os membros da igreja são honrados.

Nessa jornada percebemos o quanto a igreja necessitou
orar pelas autoridades, orar pelas instituições públicas. E, na
reciprocidade, as instituições públicas após alguns debates,
algumas reflexões, reconheceram em vários âmbitos — federal,
estadual —, que a igreja é um serviço essencial, que a igreja
tem uma função pública, uma função de auxílio, uma função
de serviço social. Função de visitar as pessoas, amparar os
carentes, os doentes, os necessitados, os oprimidos. E se
chegamos até aqui, somos mais do que vencedores, como disse
Cristo Jesus, porque aprendemos a ser uma igreja fora da
igreja.

Antes da pandemia nós estávamos recolhidos nas
nossas próprias atividades internas. Mas, depois da pandemia,
o Senhor Jesus, por meio do Seu Espírito Santo, reavivou em
nós o DNA da igreja, o DNA evangelístico, o DNA vivalístico, o
DNA de sair para fora. E nós aprendemos a pregar para fora
das quatro paredes. Aprendemos a ir onde as pessoas estão e
não esperar elas chegarem onde nós estamos. Então, se
chegamos aqui, fomos vitoriosos.

Sabemos que vivemos agora tempos de paz, vivemos
um momento em que honramos as nossas autoridades, oramos
por elas. As nossas autoridades reconhecem a nossa honra,
mas saibamos que o Senhor Jesus nos chamou para tempos
de paz e tempos difíceis. E esses tempos de paz agora nos
sirvam para revigorar nossas forças espirituais, nossas energias
para que, no futuro, se enfrentarmos novas adversidades, novas
atribulações, estejamos fortalecidos, estejamos preparados.

Eu quero agradecer profundamente a todos que
propuseram esta Moção. Veio lembrar nessa jornada de ação
social, jornada de auxiliar as pessoas, ajudar os carentes,
estiveram conosco em algumas dessas jornadas, o Deputado
Léo Moraes; estiveram conosco o Deputados Alan Queiroz e
outras autoridades públicas que sentiram, de fato, quanto a
igreja tem o calor humano. A honra vem do princípio da
humanidade. A honra vem do princípio de reconhecer o serviço.

Mas, ao final, quero destacar toda honra e toda glória
pertence ao nosso Deus, ao nosso Senhor Jesus, pois o apóstolo
João teve a visão futura de quando os livros, os selos forem
abertos, ele procurou alguém que tivesse a dignidade, a honra
de abrir os selos e só foi encontrada uma pessoa, que é o
Senhor Jesus.

Então, certamente, a razão de sermos honrados é
porque estamos nos aproximando um pouco de sermos
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semelhantes a Jesus. A Ele pertence essa honra, essa glória e
esse louvor. E eu quero aqui expressar a minha alegria, minha
emoção neste momento por esta homenagem, por este
reconhecimento. E esta emoção, esta alegria se torna dobrada
quando é compartilhada junto com a igreja, que é a nossa
família, junto os amigos. Na verdade, se formos olhar para os
lados deste plenário, nós vamos nos reconhecer todos que estão
aqui presentes. Então, vemos que isso é uma magia, uma obra
extraordinária que Deus fez nas nossas vidas e eu tenho certeza
que Ele tem muito mais para nós.

Da minha parte, estou disposto a servi-los, apoiá-los e
também desejo muito as vossas orações, o apoio de cada um
de vocês, porque eu tenho certeza que Deus tem muito mais
para nós de vitórias, de bençãos e de honras até o momento
que estaremos diante d’Ele para receber os nossos galardões.
Muito obrigado.

O SR. DR. NEIDSON (Presidente) – Com a palavra agora
o Bispo Sinvaldo Corrêa Coelho, 3ª Região Eclesiástica.

O SR. SINVALDO CORRÊA COELHO - Excelentíssimo
Presidente desta Casa de Leis, o Senhor Deputado Alex Redano;
Ilustríssimo Presidente, desta Sessão Solene, o Senhor.
Deputado Alan Queiroz, agora na presidência, Deputado Dr.
Neidson; Deputados Anderson Pereira, Chiquinho da Emater,
que conjuntamente são proponentes desta solenidade; Deputado
Federal, que esteve conosco on-line, Léo Moraes;
Reverendíssimo Senhor Bispo Joás Pereira Cavalcante;
Reverendo Waldemar Marinho; Ilustríssimo Reverendo Marcelo
Silva Marinho; Excelentíssimo Senhor Coronel PM Alexandre
Freitas Almeida, nosso irmão em Cristo e presbítero de nossas
igrejas, que compõem esta Mesa Diretora; todos aqueles que
nos acompanham presencialmente e também através do
Youtube, no link desta Assembleia, nosso muito obrigado.

Em nome da maior autoridade eclesiástica da 4ª Região,
Bispo Joás Pereira Cavalcante, também citando o Reverendo
Leonardo Ribeiro, eu quero, então, cumprimentar a todos os
presentes que receberam homenagens e que estão conosco
neste dia tão agraciado.

Quero cumprimentar também todos os senhores e
senhoras que foram e estão sendo homenageados e fazer
referência à galeria de convidados e, dentre eles, a minha
esposa Márcia Machado Coelho, nossos familiares, e assim
citando a Irmã Márcia, eu estou também congratulando a todas
as irmãs, a todas as senhoras que se fazem presentes.

Agradeço a Deus em primeiro lugar; à família que nos
proporciona esta caminhada a luz das Sagradas Escrituras e
que nos conduziu até a presente data com seus ensinos e
orientações; à Mesa Diretora, Deputados, familiares e amigos;
ao Diácono — não poderia deixar de citar —  Luís Carratte, que
coordenou junto com o belíssimo Cerimonial desta Casa de
Leis, e se esforçou para que todos estivéssemos aqui da melhor
maneira possível; a todos que fazem parte de nosso convívio,
especialmente aos irmãos em Cristo de nossas Igrejas, que
acreditaram e acreditam no chamado e vocação de Deus para
as nossas vidas e cooperam para que alcancemos aos olhos
dos homens tão elevada honra, estima e consideração.

Cumprimento a todos, desejando que a presença
marcante do Consolador, que é o Espirito Santo, que veio da

parte do nosso Pai Celestial, continue conduzindo esta Casa
Legislativa, suas autoridades e famílias, a todos os presentes,
familiares, irmãos e amigos, e para que o Estado de Rondônia
continue crescendo e tornando-se cada vez mais forte e
relevante para o bem de todos que aqui estabeleceram as
suas vidas. Graça e Paz em Cristo Jesus, nosso Senhor.

Quero trazer à memória o que me pode dar esperança,
Lamentações 3:21. Ao citar esse texto, eu sou obrigado a voltar
aos primórdios do movimento Metodista. John Wesley, nascido
na Inglaterra, em 1703. Nos seus dias, o seu país vivia uma
fase conturbada por causa da Revolução Industrial, período
de muitos desempregos, gerando crises à Nação. O país estava
infectado de pessoas que viviam nas ruas por falta de condições
de manter a sua própria vida. Vícios, violências, corrupção,
uma anarquia generalizada.

Lá em São Paulo, 70 mil estabelecimentos de
restaurantes e bares foram fechados neste período. Milhares
de famílias foram morar na rua em virtude da pandemia e
suas consequências. O quadro da Inglaterra é semelhante ao
quadro em que vivemos, de certa forma. O país e o mundo
estavam conturbados e o Metodismo nasceu em meio a esta
tempestade espiritual e social.

Para agravar esta tragédia, o Cristianismo estava
declinando em todas as denominações. Estava morrendo. Ao
longo desses 300 anos de Metodismo, vimos e continuamos a
ver várias contribuições do Metodismo ao mundo em que
vivemos.

Precisamos, primeiro, compreender o que é o
Movimento Metodista Wesleyano. É um ramo da igreja
primitiva. E assim como relatado no livro de Atos dos Apóstolos,
possui trabalhos de grande influência na sociedade.

Algumas áreas sociais que o Metodismo contribuiu para
o mundo — apenas citações: reforma do serviço presidiário;
preocupação com os pobres; amenização do impacto da
Revolução Industrial no desemprego; empréstimos financeiros
para ajudar os pobres; sistemas de escolas públicas;
movimento sindical; para-raios; óculos bifocais; dicionário de
bolso; livro de saúde natural; escola bíblica dominical; luta
pela libertação dos chamados “escravos”; luta contra o álcool;
a força leiga na igreja; protótipo do laptop/notebook; protótipo
do Ipad e tablets; partes significantes da pedagogia; máquina
de choque elétrico para tratamento psiquiátrico; o Metodismo
livra a Inglaterra de uma guerra civil.

Contribuições do Metodismo na época de Pós-Wesley:
ultrassom; máquina de ceifa agrícola; elevadores; vinho sem
fermento; marca Coca-Cola; filtros de água; plástico;
playground para crianças; simplificação do processo de
celulose; biogenética das abelhas; ginecologia e obstetrícia; 5
prêmios Nobel da Paz; 1 prêmio Nobel de Química; 1 prêmio
Nobel de Literatura; 5 prêmios Nobel em Física; 1 prêmio Nobel
em Medicina; Dia das Mães; time do Barcelona-Espanha,
fundado por Metodistas; arqueologia bíblica; direitos civis
americanos; filme “À procura da felicidade”; primeira
nomenclatura de “primeira-dama” citada a uma esposa de
Presidente; fundação de Hollywood; descoberta da febre
amarela; primeiro cuidado de leprosos; maior jogador de rugby
do mundo; recordistas de 17 medalhas olímpicas; 40º
Presidente americano.
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Principais contribuições do Metodismo no Brasil:
primeira grade educacional do Brasil; primeiro povo a receber
os Missionários Daniel Berg e Gunnar Vingren; distribuição de
bíblias em escolas públicas; primeira campanha contra a febre
amarela no Brasil; primeiro posto de saúde; primeiro consultório
médico em convênio com o Distrito Federal; primeiro curso de
culinária; primeiro parquinho de crianças; primeiro Projeto de
Ação Social para Surdos; primeiro jardim de infância; primeiro
curso profissionalizante do Brasil (Datilografia).

Relevantes contribuições do Metodismo em Rondônia:
a) CMMAA — Centro Multidisciplinar Movidos Pelo Amor

ao Autismo;
b) AWAS - Associação Wesleyana de Ação Social, com

participação efetiva das igrejas:
- Distribuição mensalmente de 5 toneladas de

alimentos;
- Investimento em saúde com doação de remédios a

cidadãos carentes;
- Recuperação de centenas de famílias ao retirar dos

vícios familiares e encaminhá-los a uma nova realidade de vida;
- Proporciona através de seus membros empresários

e profissionais liberais oportunidades de emprego;
- Educação de seus membros a serem cidadãos de

bem, patriotas e a trabalharem e servirem ao próximo para o
crescimento da sociedade.

c) Por ocasião da pandemia, e mesmo atualmente,
contribui com:

- Orientação para os cuidados de higiene e prevenção,
estabelecendo em seus templos distanciamento social, uso de
máscaras, álcool em gel, sanitização, aferimento de
temperatura;

- Mobilizou a sociedade para o cuidado da saúde mental,
que poderia causar depressão e outros males, devido aos
períodos de lockdown;

- Assistência via meios de comunicação e, em casos
especiais, pessoalmente, para levar alimentos, remédios,
participação dos confinados, e ceia do Senhor, que é elemento
imprescindível para a saúde espiritual, física e emocional dos
membros;

- Ajuda financeira aos que, neste período, ficaram em
situações difíceis, devido à perda dos meios de subsistência;

- Diariamente orando, educando, instruindo,
contribuindo para a igreja e a sociedade com cultos on-line,
lives, WhatsApp e outros meios para encorajamento e
perseverança para a fé, crendo em dias melhores.

Que Deus abençoe este povo chamado “Metodista”.
Que Deus abençoe todo este povo chamado “Cristão Evangélico”,
que ama, adora o Senhor, e serve ao próximo como a si mesmo
e a toda a comunidade, que são uma ponte de Deus para a
humanidade.

Esta visão foi apenas mostrar um pouco das
contribuições Metodistas nas áreas sociais da sociedade.
Procuramos destacar um povo que contribuiu, através de
centenas de anos, e contribui para um mundo melhor, mais
igualitário, e que desenvolve uma sociedade includente.

Precisamos, então, refletir, como Metodistas e como
Cristãos, como Legisladores, o que temos feito com essa
herança educacional, social e científica? Como tem sido a nossa
reação quando vemos os acontecimentos que diariamente

assolam o nosso Brasil, por meio dos mais diversos meios de
comunicação?

Como nos sentimos diante de tantos escândalos,
corrupção nas áreas diversas, nas esferas sociais, nas injustiças
em milhares, mais de 50 mil brasileiros que moram hoje nas
ruas da grande São Paulo? Eu não tenho conhecimento do
número de Rondônia.

Como reagir diante desta carência, como homens de
Deus que somos, como Igreja do Senhor que tem o propósito
nesta Terra de implantar o Reino de Deus, que é um Reino de
paz, de justiça e de amor. E também mencionando, com muito
respeito e carinho, os nossos Legisladores, como reagir diante
deste caos social que a pandemia não trouxe, mas produziu
muito mais problemas para a nossa sociedade?

O que fazer diante dos infortúnios que vivem muitos
de nossos irmãos brasileiros? Um País riquíssimo que, todavia,
tem hoje 40 milhões de pessoas vivendo na linha da miséria.

Devemos contribuir sim, com o nosso trabalho, nosso
amor ao próximo e proximidade que temos adquirido com as
autoridades constituídas, para mostrar esse flagelo e a realidade
dos nossos Estados, municípios e bairros onde estamos
inseridos. E como igreja, procurar junto aos governos levantar
o Reino de Deus, cuidando assim, dos menos favorecidos.

Devemos nos voltar aos princípios que podem
transformar uma Nação. Devemos nos voltar a Deus e pedir
Sua graça e misericórdia e até, se necessário for, o Seu perdão.
“Por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a
Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam
o seu nome”, Hebreus 13:15, e de ações que produzem a glória
de Deus.

Devemos nos voltar aos princípios da Reforma
declarados por Martinho Lutero: “Sola gratia, sola fide, solus
Christus, sola Scriptura, soli Deo Gloria!”. (Somente a graça,
somente a fé, somente Cristo, somente a Escritura, a glória
somente a Deus!).

A Ele a honra, o louvor, desde agora e para todo o
sempre. Amém.

Finalmente, de improviso, quero declarar o meu amor
e consideração pelo Estado de Rondônia. E, certamente, Deus
me preparou desde a juventude, quando na vida militar me
tornei soldado, cabo e sargento da arma de comunicações,
sendo seu patrono, Marechal Cândido Rondon. O único homem
que deu nome a um Estado brasileiro, de quem eu fui um
profundo admirador. E Deus me honrou dando-me um Ministério
abençoado, profícuo e que deixou marcas na minha vida e nas
vidas daqueles irmãos que fomos adquirindo neste Estado de
Rondônia que jamais será esquecido, que sempre está no meu
coração e que é gratidão e louvor retornar todas as vezes que
eu posso a este Estado.

A esta Casa Legislativa, o meu respeito, o meu apreço,
a minha consideração. E saibam que vocês têm neste homem
Sinvaldo, um homem que ora continuamente de todo o seu
coração, pela Nação brasileira, pelos seus políticos, legisladores,
governantes. E eu creio num Deus que pode conduzi-los cada
vez mais para trazer grandes benefícios para esta Nação e
hoje, especialmente, para o Estado de Rondônia.

Ao Deputado Dr. Neidson, que está representando toda
esta Casa, o meu apreço, o meu carinho e o meu abraço e que
ele seja levado a todos os demais membros desta Casa
Constituinte, posteriormente. Muito obrigado.
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O SR. DR. NEIDSON (Presidente) – Com a palavra agora
o Bispo Joás Pereira Cavalcante, 4ª Região Eclesiástica.

O SR. JOÁS PEREIRA CAVALCANTE – Graça e paz de
Cristo, queridos. Eu quero pedir licença para ser brevemente
redundante diante de tantas palavras que já acabamos de ouvir
até agora, ou melhor, que temos ouvido até este momento.

Quero cumprimentar o Excelentíssimo Presidente desta
Casa de Leis, Senhor Deputado Alex Redano, assim também
Ilustríssimo Presidente desta Sessão, Senhor Deputado Alan
Queiroz, bem como aos nobres Deputados Dr. Neidson, Anderson
Pereira, Chiquinho da Emater, que juntamente com o Deputado
Redano propuseram esta Sessão Solene, nossos
agradecimentos.

Cumprimentar o nobre Deputado Federal Léo Moraes,
participando conosco on-line, desta Sessão, cumprimentar
também, em nome do Bispo Sinvaldo Corrêa Coelho a todos os
componentes desta honrosa Mesa. Em nome da Missionária
Adriana Campos Cavalcante, minha esposa, cumprimentar todos
os clérigos que juntamente conosco estão sendo homenageados
e assim também cumprimentar todos os convidados que vieram
congratular-se conosco nesta homenagem tão importante para
a nossa Igreja e Ministério Pastoral.

Nossos agradecimentos, em primeiro lugar ao nosso
Deus, a quem tributamos toda a honra, glória e louvor para
todo o sempre. Também quero cumprimentar aqui, deixar o
nosso agradecimento ao Diácono Luís Carratte, que coordenou
e trabalhou juntamente com o belíssimo Cerimonial desta Casa
de Leis e a todos que atenderam aos nossos convites e labutam
conosco na seara do Reino de Deus.

Hoje tenho a grata satisfação de ser condecorado com
o Título de Cidadão Rondoniense. É um espírito, que eu percebi
neste Estado, de acolhimento desde quando cheguei, que nesta
Sessão Solene tem um aspecto emblemático desse espírito
que percebi neste Estado, um espírito de acolhimento àqueles
que aqui chegam e isso, para mim, tem sido um encorajamento
constante na nossa missãr:o ministerial aqui na 4ª Região.

Meus queridos, nesses tempos de grande perplexidade
por que passa o mundo, em nossa breve palavra fazemos coro
com o Apóstolo Paulo quando escreve aos Romanos, Capítulo
1:16 “Não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o
poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê: primeiro
do judeu, e também do grego.”. A história nos dá conta de que
o Evangelho de Cristo é o único poder capaz de salvar a
humanidade dos pecados espirituais, morais, éticos e sociais
que acometem. Salvação é uma palavra inclusiva que abarca a
salvação do indivíduo e da sociedade como um todo, tanto no
sentido da redenção espiritual, quanto no sentido da reforma
social, moral e ética — como já fora bem colocado aqui pelo
Bispo Sinvaldo.

Aonde o Evangelho de Cristo chegou, ao longo da
história, as sociedades sofreram grandes transformações de
melhorias em todos os aspectos das realidades humanas. Até
mesmo a promoção e a popularização do ensino gratuito têm
como pano de fundo a proclamação do Evangelho de Cristo.
Assim também os grandes avanços na promoção humana, como
por exemplo, abolição da escravatura, ocorreram sob as vozes
e militância dos arautos da fé cristã, principalmente a partir da
reforma protestante, movidos pelo amor de Cristo que nos

remete ao nosso semelhante, “amar a Deus sobre todas as
coisas e ao próximo como a si mesmo.”.

Também nos nossos dias, a sociedade se preserva ou
se deteriora espiritualmente e moralmente, à medida que
encarna ou despreza os valores do verdadeiro Evangelho de
Cristo, que é o poder de Deus para a salvação de todo indivíduo
e sociedade e em todos os aspectos que estes entes
representam.

Daí a importância de honrarmos os Ministérios que
Deus tem levantado para a edificação da igreja e proclamação
do Evangelho de Cristo para todos os povos. Bem como
intercedermos para que Deus levante novos ceifeiros para fazer
frente à grande colheita que Deus está fazendo e há de fazer
nas próximas gerações, até que Cristo volte para buscar a sua
igreja.

Assim, reitero os nossos agradecimentos e felicitações
a esta Casa de Leis, nos nomes já citados, que a representam
neste momento, por esta iniciativa emblemática de enaltecer
Ministérios dentre muitos que representam dignamente a
proclamação do Evangelho de Cristo neste Estado. Ao nosso
Deus, toda a honra e toda a glória, todo o louvor e toda
adoração. Deus a todos abençoe.

O SR. DR. NEIDSON - (Presidente) – Com a palavra
agora o Diácono Luís Carratte.

O SR. LUÍS CLAUDIO CARRATTE – A paz do Senhor a
todos. Quero louvar a Deus neste momento, e na pessoa do
Presidente Alex Redano que, de prontidão, desde a nossa
primeira conversa, nos abençoou para estarmos aqui. E assim,
cumprimentar o Presidente da Sessão Solene, meu amigo
Deputado Neidson, conterrâneo de Guajará-Mirim. Assim,
cumprimentar os Deputados Anderson Pereira, Chiquinho da
Emater, Alan Queiroz que também conduziram como
proponentes este momento tão especial. E aqui, em nome do
Bispo Joás, nosso Patrono maior, cumprimentar a Mesa
Diretora. Aqui, em nome do Pastor Richardson, cumprimentar
todos os pastores. Em nome do Presbítero Aparecido,
cumprimentar os Presbíteros. Cumprimentar a minha esposa
Tatiana, a mulher mais linda desta noite. As minhas filhas, a
minha sogra Genilda que está aqui. Aqui na galeria
cumprimentar os amigos, Irmãos em Cristo, Emanuel, a
Lucilene, e cumprimentar todos que estão na galeria.

E, rapidamente, para falar aqui, iniciar o que eu falei
na minha fala hoje é de louvar a Deus, Pastor Antônio. Louvar
a Deus por um momento onde passamos e entendemos que
Deus está mais vivo do que nunca e que Ele está nos nossos
corações. Ele tem estado de uma forma muito sobrenatural.
Aqui, reforçar a fala do Reverendo Marcelo, onde não só nos
reinventamos, mas estamos nos colocamos como verdadeiros
adoradores, como verdadeiras pessoas de Cristo. Sendo
tementes, dando o nosso bom testemunho, onde quer que
possamos estar. E nesta Casa de Leis, aqui, onde trabalho há
quase 8 anos, o nosso papel tem sido esse, Deputado Dr.
Neidson, de sermos testemunhas vivas desse Rei Glorioso,
desse Jesus apaixonante. E eu particularmente sou apaixonado
pelos dons que ele tem me dado. Não de carisma, não de
simpatia, porque isso não eleva ninguém ao Reino dos Céus,
mas de caráter, buscando sabedoria, conhecimento, equilíbrio.
Buscando capacidade no Espírito Santo. E é Ele que nos
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convence, e é Ele que tem trazido harmonia para o seu povo,
para aqueles que buscam verdadeiramente a Deus.

Então, eu só quero agradecer ao Senhor, porque
durante esses 120 dias, os quais nós trabalhamos para montar
este momento especial com vocês, não foram dias tão fáceis.
Eu sou uma formiguinha dentro deste Parlamento, mas Deus
tem me honrado neste lugar. E aqui, eu quero agradecer ao
Senhor, em primeiro lugar, porque Ele é digno de toda honra,
Presbítero Alexandre, de toda a glória e tudo que se fizer aqui,
Deputado Dr. Neidson, tudo o que venhamos fazer, pensar,
imaginar, seja a para a glória de Deus.

Todos os projetos, tudo o que possamos fazer de
proposições, seja para enriquecer a presença, neste lugar, do
Rei Altíssimo, do Jesus de Nazaré, aquele que nós
reverenciamos nesta tarde. O meu muito obrigado e vocês
todos pelo carinho, pelo respeito e por estarem aqui nesta
tarde. Muito obrigado.

O SR. DR. NEDISON (Presidente) – Com a palavra,
agora, Daniela Lilian do Amaral Marinho, Líder de Mulheres.

A SRA. DANIELA LILIAN DO AMARAL MARINHO – Boa
tarde a todos, na paz do Senhor. Quero, neste momento,
cumprimentar a Mesa, o Excelentíssimo Presidente desta Casa
de Leis, o Senhor Deputado Alex Redano. Assim como também,
quero cumprimentar o Ilustríssimo Presidente desta Sessão
que, no momento, é o nosso Deputado Dr. Neidson; o nosso
Deputado também Alan Queiroz; assim também como o
Deputado Anderson Pereira e também todos os componentes
desta Sessão. Nosso Reverendíssimo Bispo Joás Pereira
Cavalcante; Bispo Sinvaldo Corrêa Coelho; Reverendo Marcelo
Silva Marinho; Reverendo Waldemar Pires Marinho. Nosso
amigo Presbítero e Comandante Alexandre e também no nome
da Missionária Sofia Silva Marinho quero cumprimentar todos
os homenageados nesta tarde. Assim também, em nome da
minha filha Giovanna Silva Marinho, quero cumprimentar todos
os nossos convidados da galeria e, claro também, a minha
amada Igreja Metodista Wesleyana, ali na Avenida Calama.

E também não poderia deixar de mencionar a rede de
mulheres ali da nossa igreja, pela qual estou aqui sendo
homenageada e o privilégio de estar trazendo esta breve palavra
daquilo que Deus tem feito e tem ministrado em nosso meio.

Eu posso começar a minha fala dizendo que em
setembro de 1993 o Senhor me achou. Fui resgatada pelo
Senhor e hoje, dia 18 de novembro de 2021, eu posso dizer
aos senhores e às senhoras que Deus é bom. Como Deus é
bom! Em todo o tempo Deus é bom!

Dizer a importância do Evangelho em nosso meio nesse
tempo é de suma importância para mim, pois nós tivemos —
como já foi dito por vários Ministros que passaram por aqui —
tivemos de nos reinventar. E assim não foi diferente com as
mulheres, não foi diferente com a nossa igreja.

Tivemos ali que ministrar em mulheres por vias que,
neste tempo de pandemia, foi muito válido para nós, que foi
pelas redes sociais, onde ali pudemos estar com aquelas
mulheres trazendo a luz, a Palavra de Deus em oração, porque
ali enfrentavam problemas de depressão, de pânico, de
ansiedade, lutos precoces e nós tivemos de estar perto, mesmo
que sendo pelo WhatsApp, por uma chamada de vídeo, por

uma reunião no Google ou mesmo até por uma visita em seus
lares.

Assim também, ora estávamos ali fazendo uma entrega
de cesta básica — onde eu quero aqui abrir um parêntese —,
em que numa dessas o Deputado Alan esteve conosco ali no
arado, servindo à obra, indo até os lares conosco e fazendo
essas entregas para pessoas que estavam em extrema
pobreza. Famílias onde chegávamos e a mãe daquelas crianças
chegava para nós e falava: “eu estava orando, pedindo para
que Deus enviasse um alimento”. E nós, chegando naquele
momento, oferecendo aquela cesta, aquela marmita de comida
bem na hora do almoço e você ouvir uma mãe clamando que
estava precisando para saciar ali seus filhos, anula todos os
riscos que nós corremos naquele momento de pandemia.

Também eu não posso deixar de mencionar que nem
sempre só com alimentação, mas com oração. Tivemos
também a honra de o Deputado Léo Moraes, nosso amigo, nos
abençoando também com vitaminas para fortalecer a
imunidade de várias pessoas, de vários irmãos. Tudo isso
agregando, para que nós pudéssemos avançar ali na nossa
igreja, na nossa comunidade. Então, eu louvo a Deus, porque
não só eu, mas várias mulheres ali da igreja onde eu estou,
IMW Calama, e algumas delas estão aqui conosco e eu louvo a
Deus por ter esse apoio.

Também quero mencionar aqui a importância do
Evangelho à sociedade. Nós, sendo mulheres, sendo canais de
benção ali para curar, libertar e levar a salvação, restauração
de várias mulheres. Eu não poderia deixar também dizer para
vocês que nós temos cumprido Ide do Senhor. Ide e sereis
imitadores do Senhor. E eu quero dizer que, muitas vezes, nos
arriscamos, sim. Nos arriscamos neste momento em que
estamos vivendo. Porém, a obediência a Deus, a paixão por
vidas e a entrega pelo propósito serão sempre o meu Ide.
Amém.

Quero agradecer a esta Casa. Também não posso
deixar de mencionar o Diácono Luís Carratte, que nos
proporcionou, e a todo o Cerimonial desta Casa e ao Presidente
desta solenidade, o Deputado Dr. Neidson, que também já
esteve conosco em uma ação social em Guajará-Mirim, onde
nos abençoou muito. Eu louvo a Deus pela sua vida. Em nome
de Jesus, obrigada.

O SR. DR. NEIDSON (Presidente) - Com a palavra agora,
o Pastor Ladner Martins Lopes, representando os pastores.

O SR. LADNER MARTINS LOPES - Excelentíssimo
Deputado Dr. Neidson, que está a comandar a presente Sessão,
estando na sua presidência. Reporto-me também ao Deputado
Alex Redano, que embora ausente, Presidente desta egrégia
Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia. Também me
reporto ao Digníssimo Deputado Alan Queiroz, e ainda ao
Deputado Anderson Pereira, Deputado Chiquinho da Emater,
deputados que fizeram a presente proposta para dar as
comendas aos pastores. Ao Deputado Federal Léo Moraes, que,
conectado via on-line, também nos prestigia e integra os
proponentes destas comendas. Os demais componentes desta
Mesa Diretora, o Comandante-Geral da Polícia Militar, Coronel
Alexandre Freitas; o Reverendo Waldemar Marinho. Bispo
Sinvaldo Coelho, um prazer imenso poder revê-lo, um referencial
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para minha vida. Há quanto tempo aguardava esta oportunidade
tão maravilhosa. Ao Bispo Joás Pereira, também é um prazer
imenso reportar-me ao senhor. Ao Reverendo Marcelo Marinho,
minha alegria em poder saudá-lo também compondo esta Mesa
Diretora. Também faço menção ao Pastor Francisco de Freitas
Nunes, para saudar a todos os pastores que estão sendo
homenageados hoje, e na pessoa do Pastor Gláucio César
Veríssimo da Silva, e da sua esposa, Pastora Dulce, quero saudar
todos os que estão na galeria. E quero também fazer uma
saudação especial à minha esposa Cristina Helena Tiezzi Lopes,
por estar me honrando e grande companheira fiel nessa
caminhada cristã.

Quero ser muito breve, mas não poderia deixar de
expressar a minha imensa gratidão aos proponentes destas
honrarias a nós pastores. E isso advém de um órgão que
expressa o poder de nossa República na formulação de leis, e
está validando a ação dos pastores neste Estado, valorosos
pastores que estão até agora aqui. Não conheço as suas
histórias, mas nós sabemos que o chamado do nosso Pai, o
chamado de Jesus Cristo é um chamado firme. E só aceitam e
perseveram aqueles que realmente vivem na dependência d’Ele.
Histórias marcadas de vitórias, mas marcadas também de
confrontos grandiosos, terríveis, mas dos quais não fugimos,
porque temos conosco o Senhor dos Exércitos. E Aquele que
nos chamou, nos capacita, nos envia e nos assegura a vitória.
Eu dou glórias a Deus pelas suas vidas e já ouvimos aqui um
relatório do que Deus tem feito através da Igreja Metodista
Wesleyana.

Eu tenho certeza de que se fôssemos relacionar os
relatórios das demais igrejas representadas aqui, a sociedade
ficaria ainda mais admirada com aquilo que não é publicado na
imprensa, sobre o trabalho social voluntário que nós fazemos.
Chegamos onde o Estado não chega e fazemos um trabalho
pouco reconhecido.

Por isso que hoje, estas comendas têm um significado
imenso, porque nos dá a oportunidade de reverberarmos o
quanto Deus tem abençoado esta Nação através dos seus
discípulos, através daqueles que Ele escolheu para levar o
Evangelho da paz, o Evangelho transformador, o Evangelho que
levanta as pessoas para enfrentar essa vida tão difícil. Uma
vida que já não está no padrão que Deus a criou depois do
cometimento do pecado, mas que está ainda debaixo de uma
esperança gloriosa. Porque Deus, através de Jesus Cristo, nos
disse que podemos sim, ter esperança de que nos é dada a
companhia d’Ele, o perdão dos pecados, a vida eterna, uma
família espiritual, um propósito para se viver aqui, que será
linkado a um propósito eterno.

Então, nós somos, de fato, privilegiados. E a sociedade
precisa saber que somos servos. Não estamos nesta vida para
aparecer, mostrar poder. Nós estamos aqui para sermos servos
como nosso Pai e nosso mentor Jesus Cristo, Seu Filho, foi:
Servo.

Estamos aqui para servir e eu agradeço, em nome de
todos os pastores que estão aqui e também integro aqueles
demais que fazem parte do Estado de Rondônia e que muitos
estão labutando na obra do Senhor, porque a sociedade tem
sido grandemente abençoada e pouco se tem falado disso. E
jamais vai ser poder aquilatar, avaliar a dimensão das bênçãos
que a sociedade rondoniense recebe através dos pastores que

estão agindo e atuando neste Estado, porque isso implicaria
em adentrarmos no coração das pessoas, o que é impossível.
E saber o quanto as mensagens as alcançaram e levantaram,
tiraram-nas da prostração, da dúvida, do desânimo e as
colocaram de novo para caminhar e sonhar.

É certo que nós também fazemos trabalhos sociais
para atender as necessidades financeiras, as necessidades
físicas dos cidadãos de Rondônia. Mas, muito mais do que
isso, nós temos um Evangelho precioso transformador,
tremendo, dado pelo nosso Senhor Jesus Cristo, o Sumo Pastor.
Nós somos, portanto, gratos a Deus por sermos instrumentos
d’Ele. Instrumentos e servos d’Ele.

Muito obrigado, mais uma vez, a todos os deputados
que propuseram isso, essa comenda maravilhosa que nos honra
tremendamente. Mas, nós tributamos todo este louvor e esta
honra a Jesus Cristo, porque d’Ele, por Ele, para Ele, como foi
entoado aqui pela primeira canção de adoração a Deus. Tudo
é para Ele. É para Jesus, é para o nosso Pai.  Se Ele tem nos
usado, o privilégio é nosso. E toda honra, nós entregamos a
Jesus Cristo. Agradecemos a Ele por tudo.

Meu abraço a cada Pastor aqui. Meu abraço a cada
esposa que está na galeria, filhos. Meu abraço a esses
deputados, que vocês continuem defendendo também —
aproveito o ensejo —, os valores que nós cremos. Valores da
liberdade cristã, da liberdade religiosa. Valores para preservar
o combate ao aborto. Valores que combatem essa onda da
ideologia de gênero. A pedofilia, já foi dito pelo deputado
federal, que estão trabalhando já para tipificá-la em um crime.

Nós estamos, portanto, contando com Vossas
Excelências na atuação parlamentar, confiamos em vocês. E
saibam vocês que estas honrarias que nos são dadas hoje,
vão se reverter em apoio a vocês. Nós esperamos que vocês
continuem a defender as bandeiras cristãs, que não são tão
somente das igrejas evangélicas, mas de todo povo que
professa a fé cristã e crê na Bíblia Sagrada como uma
orientação de Deus para nós.

Eu não vou falar, me delongar, já quero concluir. E
agradecer a vocês e a todos os pastores por terem me ouvido.
E agradeço a Deus. É um momento singular, um momento
muito especial para a minha vida e sei que para vocês também.
Um forte abraço a todos.

O SR. DR. NEIDSON (Presidente) – Com a palavra
agora, Reverendo Luiz Fernando.

 O SR. LUIZ FERNANDO DE CAMARGO - Boa tarde a
todos. É um prazer enorme estar com os irmãos. A gente
costuma dizer que o Reino de Deus é feito de amigos e eu me
sinto entre amigos nesta tarde, e louvo a Deus por isso.

Queremos, como já foi dito reiteradas vezes,
cumprimentar a Mesa Diretora. Eu quero cumprimentar o
Excelentíssimo Presidente da Casa, Deputado Alex Redano,
que não está presente, mas pelas autoridades que o
representam, como o Deputado Alan Queiroz, um amigo que
tenho tido o prazer em rever por esses dias atrás, estava na
nossa cidade, Jaru. Quero cumprimentar também o Senhor
Deputado Dr. Neidson, que está presidindo, até este instante,
a Sessão; e também o Deputado Anderson Pereira, que
também promoveu esse momento maravilhoso. Também já
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quero agradecer ao Luís Carratte que, como foi dito várias
vezes hoje, é alguém que se empenhou neste processo e eu
quero em nome dele, também, agradecer a todos os leigos da
igreja, que estão aqui neste fim de tarde, quase início de noite.

Eu também preciso fazer uma homenagem a uma
pessoa que está nos acompanhando lá de Santa Catarina, que
é a minha mãe, Tânia Camargo, que mandou um abraço aqui
para todo mundo também, e, em nome dela, eu quero
cumprimentar as irmãs que estão aqui.

A gente sempre fala de igreja, especialmente igreja
no Brasil, Igreja Latino-Americana, a gente conta sempre as
histórias relevantes dos homens de Deus que têm transformado,
têm sido agentes de transformação do Reino de Deus, mas a
gente sabe que existem muitas mulheres que fazem parte dessa
história de forma decisiva e relevante. Eu quero também deixar
esse abraço a todas as nossas irmãs.

Falar um pouco, de forma rápida e sucinta. Disse agora
há pouco: falar depois dos Bispos é uma responsabilidade,
mas é uma honra, não é? Porque na verdade nós estamos
falando daquilo que vivemos. Todas as falas que foram ditas
aqui nesta tarde são de pessoas que têm um legado, têm uma
história, têm uma luta diária com coisas que não estão, muitas
vezes, resumidas em uma medalha, nem estão nos vídeos.

Também faço aqui essa extensão do abraço ao meu
Reverendo Josias Matias, líder do Distrito de Ouro Preto do
Oeste e, assim, de todos os irmãos que são pastores e têm os
seus títulos de Reverendo, Ministros da igreja, enfim, no interior
do Estado. A 4ª Região Eclesiástica não compreende só
Rondônia, mas os outros Estados, então, também são alvos de
todo esse agir de Deus através da Igreja Metodista Wesleyana.

Temos o prazer de falar sobre isso. Temos a honra de
falar sobre isso. A Igreja Metodista Wesleyana tem os seus
traços históricos na manifestação do Reino de Deus — como
muito bem foi dito pelo nosso Bispo, anteriormente —, não é
apenas a celebração de feitos históricos, de conquistas na área
da Medicina e outros, como foi dito, mas da construção de
uma nova mentalidade.

O Apóstolo Paulo, em Romanos, Capítulo 12, versículo
2, há um texto muito famoso que fala sobre a renovação da
nossa mente. Antes da pandemia tivemos uma construção de
um legado na nossa 4ª Região da Igreja Metodista Wesleyana,
nesses Estados que a compõem, através de relevantes trabalhos
sociais, de projetos missionários que de fato transformaram
localidades, tanto as localidades indígenas, ribeirinhas e outras.
Mas nós também temos o que comemorar, o que celebrar, até
antes da pandemia — vou me ater, neste momento, a isso —,
sobre um trabalho de proclamação do Reino de Deus no seu
cerne.

Falamos sim, como uma Igreja do Pentecostalismo
clássico, que cremos no batismo com o Espírito Santo, mas
acima ou tão importante quanto o batismo com o Espírito Santo,
nós entendemos sobre a relevância social que acontece a partir
de uma transformação de mentes. Quando nós falamos sobre
o Evangelho em um ambiente como esse latino-americano, a
gente sempre está dizendo sobre necessidades primárias.

As pessoas estão vindo às igrejas porque estão com
fome. As pessoas estão vindo às igrejas porque elas querem o
milagre de um emprego. As pessoas estão vindo às igrejas
porque, às vezes, elas não têm recursos para cuidar da sua

saúde e, graças a Deus, o Senhor tem nos abençoado,
provendo, muitas vezes, através de nós, através da nossa igreja,
recursos a essas pessoas.

Mas eu queria deixar uma fala no sentido de que nós
entendemos que a salvação do mundo em que vivemos, a
redenção deste mundo não está na igreja. Está na pessoa do
Senhor Jesus. E essa mensagem, esse entendimento essa
formação de mente que acontece através dos seminários, que
acontece através das capacitações, muitas vezes, um trabalho
desafiador por conta das dimensões regionais que temos. A
nossa Região Eclesiástica é muito grande, talvez uma das
maiores que temos na instituição. E, mesmo assim, temos visto
o Senhor nos fazendo ir além das nossas limitações. Temos
experimentado de pessoas simples como nós, sermos usados,
por vezes, por Deus para contribuirmos nesse processo.

A pandemia veio e como muito bem foi dito várias
vezes, acharam que a igreja iria sucumbir. Muitas manchetes
nacionais, internacionais apontavam para isso. E o que nós
celebramos nesta tarde não é que a Igreja Metodista Wesleyana
permaneceu, mas porque o Evangelho de Jesus é mais forte
do que qualquer outra coisa. Romanos Capítulo 1 diz que o
Evangelho é poder de Deus na vida do homem, na vida daquele
que crê e nós celebramos nesta tarde, porque muitas pessoas
têm crido. Não têm crido por causa do nosso testemunho
pessoal, mas têm crido porque existe uma bênção do Senhor
sobre essa instituição. Conhecemos a árvore pelos frutos e
aqui, graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor, nós
podemos olhar para vários Ministérios que têm dado frutos,
frutos ao Senhor Jesus.

Eu quero encerrar a minha fala nesta tarde, dizendo
que, neste período pós-pandemia, estamos todos em reflexão
daquilo que nós precisamos reconstruir, daquilo que nós
precisamos construir, daquilo que nós precisamos ajustar. De
um desafio, como foi dito em um cálculo de tempo, estamos
no segundo cinquentenário, estamos em um projeto de igreja
diferente, onde a gente quer, não só aproximar da sociedade e
não com discurso pronto. Mas, uma fala, uma pregação que é
aprendida a cada dia onde quer que nós estejamos, seja com
os índios Ticunas, seja com os ribeirinhos, seja no interior dos
interiores de Rondônia, dos outros Estados, ou seja nas capitais
com as multiplataformas que a gente encontra no mundo virtual.

Que Deus nos abençoe e eu quero agradecer a Deus,
mais uma vez, por esta oportunidade. Grande abraço.

O SR. DR. NEDISON (Presidente) – Com a palavra,
agora, o Reverendo Miguel Heitor Lima de Araújo.

O SR. MIGUEL HEITOR LIMA DE ARAÚJO – Boa noite a
todos. Falar o que, depois de tantas participações significativas,
de palavras edificantes que nós ouvimos aqui, nesta noite?
Mas, foi nos dada a oportunidade de trazer uma palavra e eu
me debrucei, ontem à noite — a minha esposa é testemunha
—, e fiz um discurso. Escrevi e gostaria de lê-lo aqui, neste
início de noite para os nossos irmãos que estão presentes.

Sem antes, porém, cumprimentar a Mesa Diretora, como
é de praxe, cumprimentar o Excelentíssimo Presidente desta
Casa de Leis, o Senhor Deputado Alex Redano; assim como
também cumprimentar o Ilustríssimo Presidente desta Sessão
Solene, o Senhor Deputado Alan Queiroz e aos nobres
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Deputados Dr. Neidson, Anderson Pereira e também Chiquinho
da Emater, que são os proponentes desta Sessão Solene. E ao
Deputado Federal Léo Moraes, que fez menção ao meu nome,
eu compartilho também da mesma amizade com ele. Um forte
abraço se ele estiver ainda nos acompanhando através da
plataforma Google Meet.

Ao Bispo Joás Pereira Cavalcante, Superintendente
Regional da 4ª Região Eclesiástica; ao Bispo Sinvaldo Corrêa
Coelho, Bispo da 3ª Região; Reverendo Marcelo Silva Marinho
e Reverendo Waldemar Marinho. Enfim, esta Mesa Diretora e
todos aqueles que nos acompanham pelo Youtube, boa noite,
Deus abençoe.

Eu quero aqui também cumprimentar os colegas de
Ministério, as Missionárias, através do Pastor Mirton Moraes
eu compartilho deste cumprimento e dos nossos convidados
que estão aqui na galeria, através da minha amada esposa
Marilda e da minha filha Camila — mulheres valorosas e que
dignificam o Evangelho —, que têm me ajudado bastante na
minha caminhada. A Irmã Carol, que está lá em cima também.
Então, através dessas mulheres valorosas, eu cumprimentar
todas as mulheres que estão aqui presentes. Deus as abençoe,
em nome de Jesus. Sabemos da importância que vocês têm
em nossas igrejas.

Bom, eu quero aqui agradecer primeiramente a Deus o
privilégio de estar recebendo esta homenagem, como tantos
outros aqui presentes. Quero destacar também o brilhante
trabalho do nosso coordenador deste evento, Diácono Luís
Carratte, meu amigo, parabéns pelo trabalho desenvolvido. Sei
que foi laborioso e deu bastante trabalho, mas você está sendo
recompensado hoje e, principalmente, através do Cerimonial
desta Casa de Leis, que já tem uma marca registrada e sempre
faz trabalho relevante aqui. Então, parabenizo vocês também
por este trabalho. Deus abençoe vocês em nome de Jesus.

É com muita alegria, irmãos, que me dirijo a todos
vocês nesta tarde quando serão entregues — já foram
entregues, na verdade, eu não sabia em que tempo eu iria
discursar — Títulos de Honra ao Mérito, Medalhas do Mérito
Legislativo e Votos de Louvor àqueles que, ao juízo dos seus
proponentes, fazem jus a esta outorga. Desde já faço o meu
agradecimento por fazer parte deste seleto grupo e ser um
dos escolhidos para discursar neste momento memorável,
histórico. Logicamente, como homens e mulheres de fé que
somos, tributamos a Deus toda a honra, glória e louvor.

Como bem exemplifica o Texto Sagrado — e já citado
aqui —- na carta do Apostolo Paulo aos Romanos 11:36, ele
diz: “Porque d’Ele e por Ele, e para Ele, são todas as coisas:
glória, pois, a Ele eternamente.”. Amém. Então, se eu estou
aqui, se você está aí sendo agraciado, toda a honra e toda a
glória para o nosso Deus. Muito bem.

Se recebemos reconhecimento humano por obras
realizadas ao serviço do Reino de Deus, isto é até louvável,
pois estamos simplesmente fazendo aquilo que nos é imposto
pela Sagrada Escritura. Certa feita Jesus designou uma comissão
de 70 para que fossem adiante d’Ele, de dois em dois. Isso
você vai encontrar em Lucas 10:2. Diz assim a Palavra:
“...Grande é, em verdade, a ceifa, mas os obreiros são poucos;
rogai, pois, ao Senhor da ceifa que envie obreiros para a sua
colheita”. E no versículo 3 ele é imperativo quando começa
assim: “Ide”.

Então, somos estes que atenderam ao Ide de Cristo.
Somos agentes de transformação no que diz respeito à
salvação da alma, a cura das enfermidades, físicas, emocionais,
espirituais, à libertação dos aprisionados por vícios, etc. À
semelhança de Jesus Cristo nós fomos “Ungidos para pregar
boas novas aos mansos; enviados a restaurar os contritos de
coração, a proclamar liberdade aos cativos, e a abertura de
prisão aos presos; a apregoar o ano aceitável do Senhor e o
dia da vingança do nosso Deus; a consolar todos os tristes.”.
Isaias 61:1-2.

É isso que nós temos que fazer. E glória a Deus por
isso, pois atendemos este chamado e hoje servimos de
testemunho aos homens, principalmente aos homens desta
Casa de Leis que reconhecem que nós, como igreja,
independente da placa ou nome — aqui não estamos pregando
nome de igreja nenhuma, Wesleyana ou qualquer uma outra,
mas o Reino de Deus. Então, estamos sendo reconhecidos
pelo trabalho que desenvolvemos. Isso é relevante.

Cada um de nós tem uma trajetória peculiar. Muitos,
em algum momento, deixaram suas cidades de origem,
Estados de origem, e até país, amizades antigas, familiares, a
segurança dos seus pais, e se dispuseram a atender um
chamado missionário. Temos aqui o exemplo do Bispo Sinvaldo,
Bispo Joás, o meu exemplo, e tantos outros colegas que aqui
estão, e que abraçaram a obra missionária, e hoje estão em
Rondônia como o seu Estado. Mas saíram de seu conforto.
Foram fazer a obra do Senhor.

Alguns ainda não vivenciaram este momento. Porém,
no tempo de Deus, isso ocorrerá. E outros que eu digo é que
não saíram de sua terra para pregar fora, ok? Porém, no tempo
de Deus, isso ocorrerá. E outros que nunca sairão de seus
lugares de origem. Serão missionários autóctones. Seja qual
for a sua situação, você é muito importante no contexto onde
está inserido. Se você nunca sair da sua terra, da sua cidade,
saiba que você é missionário onde você está inserido, e o seu
trabalho é relevante. Não é menor do que o nosso, que saímos
do nosso Estado. No meu caso, do Rio de Janeiro, Nilópolis.

De forma particular, eu me encaixo no primeiro grupo.
No início de 1998, recebi o convite do Bispo Sebastião Calegari,
para cerrar fileiras na região Norte, especificamente neste
Estado, onde hoje estou recebendo esta honrosa homenagem.
No dia 11 de agosto de 2021, desembarquei com a minha
esposa — a Missionária Marilda —, minha filha Camila, que
aqui está, e meu filho Rafael, com 9 anos e 7 anos de idade,
respectivamente. E eu me lembro muito bem. Eu sempre,
quando cito esse episódio, eu me lembro que, assim que
desembarquei no aeroporto, quem eu encontro me
recepcionando? Bispo Sinvaldo, Bispo Calegari e o Reverendo
Waldemar Marinho. Não sabíamos, não conhecíamos nada de
Rondônia. A visão que o povo de Nilópolis ou de onde eu estava
inserido no Rio de Janeiro tinha: “rapaz, você vai ficar no meio
dos índios, dos macacos da rua. Que negócio... Você vai sair
do conforto do Rio de Janeiro, você vai sair de Nilópolis, da
sua terra e vai para Rondônia pregar para índio?”. Porque
essa era a visão.

E quando aqui cheguei, eu tive uma grande surpresa,
e isso eu falo de improviso: que igreja maravilhosa! Que
avivamento nós vivemos aqui naquela época. Que coisa
contagiante! Como aquilo me impressionou e me marcou
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assim que cheguei. E olha que eu vim de Nilópolis, ali era o
início, praticamente, também da nossa Igreja Metodista
Wesleyana. Primeira igreja de Nilópolis que eu vi construir e
que vi sendo lançada a pedra fundamental, através do Pastor
Antônio Faleiro Sobrinho. E quando eu chego aqui, eu encontro
uma igreja ativa, viva, seus Ministérios de Coreografia, Poder
de Deus, Manifestação do Espírito Santo, legado deixado aqui
e que já eu citarei adiante.

Pastoreei nesse período IMW Central em Porto Velho
até dezembro de 2000, quando fui nomeado para Vilhena.
Regressei para Porto Velho em 2009, onde pastoreei Tancredo
Neves, e agora Liberdade. E agora IMW Liberdade. Faço parte
do Conselho Ministerial Regional desta região desde a sua
primeira formação. E eu e Waldemar Marinho somos
remanescentes. Em 1998, nós fomos consagrados Ministros e
foi-se formado o primeiro Conselho Ministerial, e eu tive a honra
de fazer parte, Bispo Sinvaldo. E desde aquele tempo nós
estamos aqui servindo ao Senhor. Bem como o Superintendente
Distrital no mesmo período. Exerci e exerço algumas funções
regionais até hoje, que não cabe aqui detalhar devido às suas
especificidades. Não vou cansá-los detalhando minhas
experiências, resultado de trabalhos desenvolvidos, colegas que
ajudei na formação do Santo Ministério. Enfim, são partes da
minha história que ainda está sendo escrita.

Eu costumo dizer, irmãos, e reitero aqui mais uma vez
isso, que nós fazemos história, cada um de nós aqui. E deixamos
para que as outras pessoas as contem. Amém? Nós fazemos
história. As nossas obras vão nos acompanhar. As pessoas vão
reconhecer aquilo que nós fizemos. O mais importante é que
procurei deixar marcas relevantes no meu Ministério por onde
passei. Lógico que, na minha formação e na minha construção
do meu perfil ministerial, eu contei com vários exemplos de
homens de Deus, e quero citá-los aqui: Bispo Jessé Teixeira de
Carvalho; Bispo Onaldo Rodrigues Pereira, Bispo Nilson de Paula
Carneiro — estes descansam no Senhor. Bispo Elisiário Alves
dos Santos e tantos outros pastores e ministros que tive o
prazer de conviver no meu Estado natal, Rio de Janeiro.

Aqui na Região Norte, trabalhei diretamente com o
Bispo Sebastião Calegari, por 12 anos; com o Bispo Jamir
Carvalho, por 6 anos; e agora, completando 6 anos, o Bispo
Joás Pereira Cavalcante. Sou um privilegiado de ter a
oportunidade de extrair um pouquinho das características
pessoais de cada um deles.

Eu não poderia deixar aqui de citar o Bispo Sinvaldo
Corrêa Coelho. Quando aqui cheguei, havia poucos meses que
havia se transferido para São Paulo. Ele foi pastorear a Igreja
de Itaquera. Naquela época ele era Supervisor desse Campo
Missionário do Norte, hoje é  Bispo. Eu acho que desde 2009,
não é bispo?

O SR. SINVALDO CORRÊA COELHO – 2003 (fora do
microfone).

O SR. MIGUEL HEITOR LIMA DE ARAÚJO – 2003. Ele
deixou aqui irmãos, o Bispo Sinvaldo e aí — eu vou pôr em
prática aquilo que eu disse —, eu tenho que contar a história
dele. Ele deixou aqui uma base sólida, igrejas avivadas e em
pleno crescimento. O seu legado, o seu exemplo impactou a
muitos. Ele exemplifica muito bem o que disse anteriormente.

Ele fez história aqui e muitos a tem contato. Nunca tive o
privilégio de trabalhar com ele. Somos contemporâneos.

O SR. SINVALDO CORRÊA COELHO – Ainda dá tempo.
(fora do microfone).

O SR. MIGUEL HEITOR LIMA DE ARAÚJO – Ainda dá
tempo. Nós nos conhecemos, éramos solteiros. Ele nem casado
era, nem o seu irmão também não, era solteiro. Todo mundo
solteiro. O Jamir era solteiro. Nos conhecíamos nas convenções,
mas nunca tivemos a oportunidade de trabalharmos juntos.
Não importa, Bispo, sendo perto ou longe, seu Ministério tem
servido de inspiração a muitos e a mim também. Parabéns.
Deus te abençoe.

Finalizando este breve discurso, digo que nada disso
teria acontecido comigo se Deus, na Sua infinita bondade, não
tivesse me dado uma esposa maravilhosa. Lá está ela, a mais
linda de todas. Deus abençoe. Irmãos, quando eu falo isso, eu
não falo para jogar confete, porque Marilda quando me
conheceu, eu estava voltando para o Evangelho. Talvez o
Sinvaldo conheça um pouco da minha história. Eu tive um
período em que me afastei e retornei e Deus me deu a
oportunidade, em uma convenção geral de jovens em 1985, lá
na Ilha do Governador, eu a conheci. Era da Assembleia de
Deus. Linda e maravilhosa! E ela me ajudou muitíssimo, irmãos,
a permanecer firme, porque não é fácil o retorno, reconstruir,
ser um novo crente. Se expurgar de todos os erros e pecados
cometidos. A vergonha que nós infligimos ao nosso Deus,
conhecendo o Evangelho e nos afastando do caminho dele.
Não gostaria de ter vivenciado isso, mas vivenciei. Mas hoje,
por misericórdia do Senhor eu estou aqui discursando, sendo
homenageado e vocês aqui me ouvindo atentamente.

Marilda, me dirijo a você, minha querida. Você foi e
sempre será a razão do meu sucesso. Sem você não teria
chegado até aqui. Afirmo, sem medo de errar, que o meu
Ministério existe porque você sempre foi a minha maior
incentivadora. Temos hoje dois filhos amados. Meu genro
Leonan e minha nora Ana Beatriz, que nos deu uma netinha
linda, a Júlia.

Te amo. Amo a minha família e afirmo que a família é
a base de tudo. E que Deus seja louvado nessa hora, em nome
de Jesus. Muito obrigado pela atenção.

O SR. DR. NEIDSON (Presidente) – Com a palavra
agora, Reverendo Ricardo Alexandre da Silva.

O SR. RICARDO ALEXANDRE DA SILVA – Boa noite todos.
Quero cumprimentar o Presidente da Sessão, o Deputado Dr.
Neidson, também Deputado Anderson Pereira, Deputado
Chiquinho da Emater, Deputado Alan Queiroz e o Presidente
desta Casa, que está em missão.

Também cumprimentar o Bispo Joás, nosso
Superintendente da 4ª Região; Bispo Sinvaldo, um mentor, um
pastor, Superintendente da 3ª Região. Cumprimento ainda o
meu amigo, não só de longa data, mas de aniversário, de
consagração, de tudo, Reverendo Marcelo Marinho e o seu
pai, Reverendo Waldemar Pires Marinho. Também
Excelentíssimo Coronel Alexandre Almeida, nosso Presbítero e
Comandante da Polícia; familiares, amigos, telespectadores
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que ainda acompanham esta Solenidade e ao Diácono Luís
Carratte, por todo o esforço, juntamente com a equipe do
Cerimonial, por toda beleza e honraria que nos prestam.

Quero apenas fazer uma reflexão, ao final de tantas
colocações, como Secretário de Missões, e, ao cumprimentar
o Reverendo Rosivaldo, nosso Secretário de Ação Social; e
também Reverendo Ruan, Secretário de Educação, nós temos
pensado em uma missão integral. Uma igreja que avança
educando, estendendo o braço para quem tem as suas
necessidades e resgatando espiritualmente, levando o
Evangelho.

A Igreja Wesleyana e as demais igrejas — aqui muito
bem colocado e cumprimento os demais pastores, é uma honra
estarmos juntos —, enfrentaram a realidade da pandemia. Deixo
a minha reflexão: nós precisamos continuar sendo de Deus, a
resposta para os mais frágeis.

Nós enviamos e ajudamos Manaus, quando Manaus
viveu a crise grande, “Amigos por Manaus”. Enviamos materiais,
enviamos socorro médico, alimentos para as tribos. Nós
cuidamos, como denominação, dos Ticunas e dos Saterés-
Mawés. Nós enviamos recursos não só de alimentos, mas esses
coordenadores saíram pelas tribos e pelos ribeirinhos, também
o nosso Presidente da AWAS (Associação Wesleyana de Ação
Social), Simplício, entregou tantas toneladas de alimentos
somadas a tantas igrejas aqui.

O nosso grande objetivo, e eu creio que a grande
situação que a pandemia nos trouxe, foi nos devolver, como
igreja, a nossa essência. Nós precisávamos despertar, nos unir.
Quantas cestas básicas foram entregues na Central ou na
Calama, mas foram repartidas com tantas outras igrejas.

Nós estávamos dormindo e eu creio que Deus nos deu
a grande oportunidade de sermos reavivados na nossa essência
como bem fora colocado aqui, faz parte da nossa construção
como Metodista.

Por isso, eu diria a vocês: Jesus não erradicou a fome,
mas onde ele pôde estar, multiplicou o alimento, curou os
enfermos e implantou no coração dos seus discípulos a visão
de que eles precisam ser transformadores e uma igreja
relevante.

Que Deus nos abençoe. Parabéns a todos os colegas
pela honraria e que o pós-pandemia — se é que nós podemos
já usar essa expressão —, seja muito mais intenso do que foi o
desafio da pandemia. Que não nos calemos, que sejamos como
Jesus, estar onde o necessitado está. Que a gente não se
trancafie novamente numa igreja, às quatro paredes, e não se
limite a uma live. “Deus nos live”, né? Mas que a gente possa,
com toda máscara e álcool em gel disponível, abraçar de fato
ao necessitado.

Parabéns à Casa. Obrigado pela honraria. Nós nos
sentimos de fato, também, responsáveis porque mostra que a
missão precípua da igreja é fazer o social e levar a Palavra de
Deus, porque estão olhando para nós e vendo que a igreja tem
essa missão. Que Deus nos dê força para continuar. Deus
abençoe. Uma boa-noite a todos.

O SR. DR. NEIDSON (Presidente) – E a última oradora,
Missionária Solimar Coelho Baptista de Mello, que está
representando o seu esposo, o Reverendo Wanderley Baptista
de Mello (in memoriam).

A SRA. SOLIMAR COELHO BAPTISTA DE MELLO –
Cumprimento o Presidente da Mesa nesta Solenidade, neste
momento, Deputado Dr. Neidson e, com ele, o Presidente da
Casa de Leis, Deputado Alex Redano; também o Deputado
Alan Queiroz, Deputado Anderson Pereira, Deputado Chiquinho,
ao Deputado Léo Moraes, ao Bispo Joás e com eles todos os
componentes da Mesa.

Em nome do meu genro, Pastor Bruno, eu cumprimento
todos os senhores e senhoras que estão sendo homenageados
nesta tarde; e em nome do meu filho, Pastor Jonathas, eu
cumprimento os amigos, familiares que estão na galeria.

Eu começo a minha palavra citando o texto bíblico que
tem sido para mim a expressão de gratidão a Deus em meu
coração. “Sou grata àquele que me fortaleceu, a Cristo Jesus
nosso Senhor, que me considerou fiel, colocando-me no Seu
Ministério”. (1Timóteo 1:12).

Deus me escolheu desde o ventre de minha mãe. Não
só a mim, como também a meus irmãos, através dos meus
avós, nós fomos ensinados na Palavra de Deus. E através de
nós, aos nossos filhos e netos.

Através do convite do Bispo Sinvaldo Coelho, meu
irmão, eu e meu esposo, e nossos 3 filhos mais novos, deixamos
nossa cidade Petrópolis, no Rio de Janeiro, e partimos em
direção a Porto Velho para cumprir o chamado de levar pessoas
a conhecer a Cristo. E assim chegamos aqui no ano de 1995.

Quando chegamos, meu irmão nos recebeu e
perguntou se eu queria ser feliz neste lugar. Eu até achei
estranho e pensei: “eu não vim para cá para ser infeliz”. E ao
olhar a minha cunhada, os meus sobrinhos e ele, que eram
felizes aqui, eu disse: “eu quero”. Então, ele me disse: “põe
teu coração nesse lugar”.

E assim, eu, meu esposo e meus filhos colocamos o
nosso coração aqui. Aprendemos a amar esta terra e o povo
que tão bem nos acolheu e nos recebeu. Aqui, nós casamos
nosso filho, nasceram nossos netos e encontramos nesta terra
abrigo e repouso.

Fomos transferidos para outras cidades, mas no ano
de 2013 retornamos. A honra de estar aqui nesta tarde, nos
faz lembrar que tudo que somos e recebemos é por causa do
amor de Cristo que nos alcançou.

Ao vermos a Palavra de Deus, encontramos homens e
mulheres usados por Deus para fazer a diferença em sua
geração. Davi, um menino, que Deus tira por detrás das
manadas de seu pai e o torna Rei de Israel e um homem
segundo o coração de Deus.

Ester, uma judia que era órfã, mas que se torna Rainha
para ser instrumento de Deus para salvar a sua vida e a vida
do seu povo.

José, que é vendido por seus irmãos, se torna escravo,
vai para a prisão, mas sendo inocente, mas a sua fidelidade a
Deus o leva a se tornar o Governador do Egito.

Abigail, que em sua sabedoria, salvou da morte toda
a sua casa. E tantos outros que poderíamos citar aqui. Todos
se colocaram à disposição de Deus para fazer a diferença em
sua geração.

Assim, como esses homens e essas mulheres, nós
nos colocamos à disposição de Deus para sermos usados para
fazer a diferença. Temos procurado com zelo, servir a Deus e
à comunidade que estamos inseridos. A igreja, ao longo dos
anos, tem estado presente em nossa cidade, levando a Palavra
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de Deus, ajuda espiritual, aconselhamento às famílias, ajuda
aos necessitados, trabalhando com todas as faixas etárias e
promovendo meios e recursos para uma mudança de vida.

Neste momento que atravessamos, com a vinda de
uma pandemia que assolou não só nossa cidade, mas o Brasil
e o mundo, nós, como igreja, não ficamos alheios à dor e à
necessidade do nosso povo. Mas, nos reunimos para consolar,
ajudar aos que necessitavam, levamos a Palavra de Deus
através dos meios de comunicação e não ficamos inertes às
necessidades que se apresentaram.

Entendemos que, como igreja, o nosso chamado vai
além das quatro paredes e temos procurado com a ajuda de
Deus e de muitos que se engajaram nessa causa fazer o melhor.

Prosseguiremos cumprindo aquilo que Deus nos
chamou para fazer com alegria, mantendo-nos sempre firmes,
dedicados à obra de Deus, sabendo que no Senhor todo o nosso
trabalho não é vão. Agradeço a Deus que tem nos proporcionado
a oportunidade de continuar o nosso chamado.

Em meu nome, de meu saudoso esposo Wanderley
(chora e pede desculpa), de meus filhos, genro, noras e netos,
agradecemos a todos por esta honra e homenagem. Ao Diácono
Luís Carratte que coordenou este evento, juntamente com o
Cerimonial da Casa, e a todos que fazem parte de nossas vidas,
igreja, a nossa gratidão.

Que Deus abençoe e que possamos seguir em frente,
fazendo aquilo que Deus nos chamou para fazer. Obrigada.

O SR. DR. NEDISON (Presidente) – Passar a palavra,
agora, ao Deputado Alan Queiroz, para as suas considerações
finais.

O SR. ALAN QUEIROZ – Excelentíssimo Nobre Deputado
Dr. Neidson, colega de Parlamento, quero parabenizar Vossa
Excelência pela condução dos trabalhos e principalmente por
fazer parte de um integrante time de deputados que foram
responsáveis por esta tarde maravilhosa neste Parlamento
Estadual. Em seu nome quero cumprimentar todos os nossos
colegas que não puderam estar aqui nesta tarde.

Peço desculpas pela voz. Eu até falava hoje cedo com
meu grande amigo Carratte e eu falei: “Carratte, eu não estou
bem. Está difícil até de falar, mas Deus vai me dar a honra de
poder estar lá naquele momento”. E, para mim, tenho que
agradecer a Deus, primeiro por estar aqui e, depois, por ter
tido a oportunidade nesses 10 meses que estou nesta Casa
legislativa — sou um dos deputados mais novos do Parlamento
Estadual — de ter tipo a oportunidade de nesses 10 meses
sentir a presença de Deus muito forte nesta Casa.

Quero cumprimentar de forma muito especial aqui —
quero iniciar pelo Bispo Sinvaldo. Bispo Sinvaldo que disse
quando eu entreguei para ele a sua moção, a sua honraria,
que eu tenho certeza o orgulho e hoje o filme que passa na
cabeça de Vossa Senhoria, das sementes jogadas e plantadas
e que foram enraizadas da melhor qualidade possível.
Conseguimos homens brilhantes, homens de Deus à frente dos
Ministérios, nunca deixando a peteca cair.

Então, em seu nome quero agradecer imensamente
Vossa Senhoria sair de tão longe para estar conosco presente
nesta tarde de muita alegria.

Quero cumprimentar, também de forma muito especial,
esta pessoa que tive a oportunidade de conhecer, fazendo uma

visita: Bispo Joás. E do Bispo Joás eu falei para o Carratte que
me impressionou muito quando eu estive fazendo a visita. Um
homem muito sábio, um homem que muitas vezes te ouve,
para, para te ouvir, e ele está ali muito à frente daquilo que
você tenta levar de informação, de conversa.

Então, eu senti, Bispo Joás, o quanto Vossa Senhoria é
importante hoje para a Igreja Metodista Wesleyana não só em
Porto Velho, não só em Rondônia, mas também em toda a
região Norte. Quero pedir a Deus que possa te abençoar cada
vez mais a sua vida e da sua família.

Quero cumprimentar também de forma muito especial,
essa pessoa que me concedeu um momento único, ímpar no
meu mandato de vereador — que Deus me deu essa
oportunidade e honra de representar o povo de Porto Velho
por 4 mandatos na Câmara de Vereadores. Tive oportunidade,
Dr. Mirton — você sabe disso — de ter também a
responsabilidade de presidir a Câmara de Vereadores e eu
recebi a visita do nosso Reverendo, Pastor Waldemar Pires
Marinho, que foi um dos parlamentares mais lembrados ao
longo do tempo de existência da Câmara dos Vereadores. Um
homem bom, um homem justo, que deixou sua marca. Incrível,
senhores, que esse homem foi fazer uma visita a mim e me
entregou uma caneta que assinou a Lei Orgânica do Município
de Porto Velho na sua gestão. E hoje ela está guardada no
Memorial da Câmara Municipal de Porto Velho, que hoje está
sendo visitada e pode ser acompanhada no Conselho Municipal
de Educação, no antigo prédio da Câmara de Vereadores, o
qual eu tive oportunidade, Pastor Miguel, Reverendo Miguel,
de restaurar aquele prédio histórico na minha gestão como
Presidente da Câmara de Vereadores, com todas as economias
da nossa gestão, sempre vigilante acompanhando passo a passo
todos os contratos da Casa. Economizamos mais de R$ 1 milhão
e 700 mil no primeiro ano de gestão e pude restaurar o prédio
que foi a primeira Câmara de Porto Velho e a primeira Prefeitura
de Porto Velho. E Vossa Excelência esteve lá conosco entregando
esse patrimônio para que as pessoas das futuras gerações
possam ter acesso a isso.

Então, eu peço desculpas, realmente a voz está muito
difícil falar, mas eu queria fazer essa referência a Vossa
Excelência. Tenho uma admiração enorme, e soube muito bem
criar os seus filhos e a sua família.

Pastor Marcelo, uma pessoa que conheço há pouco
tempo, mas uma pessoa de fato iluminada por Deus para estar
à frente conduzindo pessoas, a ministrar a Palavra e fazer o
bem às famílias. Falo isso, porque tive a oportunidade de
conviver com ele numa tarde onde estavam no retiro os homens
da Igreja Metodista Wesleyana; o nosso Coronel Almeida,
também estava lá. E eu vi o carinho de todos os irmãos para
com essa pessoa, o carinho e o respeito.

E eu quero aqui, em seu nome, Pastor Marcelo,
cumprimentar todos os irmãos de igreja, que talvez a gente
possa ter aqui, Deputado Dr. Neidson, cometido talvez alguns
erros, mas eu não quero deixar que passem em branco, que
também todos os homens de Deus, os irmãos que frequentam
a igreja, e que muitas vezes estão na linha de frente, como foi
dito aqui, o trabalho social gigantesco que essa família faz e
eles estão lá carregando a marmitex, carregando a cesta básica
para levar para o irmão mais necessitado. Então, em nome
aqui do Pastor Marcelo, quero cumprimentar todos os homens
de Deus que compõem a nossa igreja.
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Por último, quero cumprimentar o Coronel Almeida. Tive
a oportunidade de presenciar um culto onde ele teve a
oportunidade da fala. A sua pregação me tocou muito. E hoje,
Pastor Coronel Almeida, me traz também nesta tarde algumas
lembranças, como foi dito aqui por tantos homens que aqui
passaram, homens de Deus, que têm uma história muito mais
bonita que a minha, mas de muita reflexão. Eu conheço muito
pouco a história de cada um. Aqueles que me antecederam
aqui, com certeza acertaram muito mais na fala do que eu.

Mas eu quero dizer que, no louvor da Yanca com o
Ygor, trouxe algumas mensagens muito importantes para esta
tarde. Uma delas, das dificuldades. E a gente estar sempre
vigilante, firme na fé e nunca desistir. E esse chamado aconteceu
comigo também. Eu decidi que não seria mais candidato a
reeleição de vereador. Acreditava que a minha missão em 16
anos de vida pública, eu já tinha deixado a minha contribuição.
Mas tinha sido candidato a deputado estadual na eleição
passada. Não consegui a minha eleição de forma direta, fiquei
como 1º Suplente. E quando terminou meu mandato, Deus falou
comigo: “meu filho, sua missão ainda não terminou, apenas
mudou de lugar”.

E eu dou glória a Deus por estar aqui representando o
povo do Estado de Rondônia, que me viu nascer, que aqui,
como foi dito por tantas pessoas que vieram de tão longe, mas
que ajudaram a construir a história deste Estado. A mistura
dos povos de todo o País.

Quero aqui registrar a minha gratidão enorme ao meu
amigo Carratte, Luís Carratte. Quando conversamos a primeira
vez, meu amigo, em nosso gabinete, nós tivemos muita coisa
em comum. Vossa esposa, a Tatiana, que é irmã da Pastora
Daniela, são pessoas amigas de muito tempo, amigas de
infância. Da mesma forma, o Rodrigo, o Adriano, o Fábio, toda
a família. E, em poucas palavras, a gente percebeu o quanto é
pessoa boa, pessoa correta, pessoa reta e envolvida nas causas
para os menos favorecidos. A sua história comungou muito
com a nossa. E eu quero te agradecer por aproximação que
você tem feito da minha pessoa com a Igreja Metodista
Wesleyana. Quero, em seu nome, fazer aqui este
agradecimento especial a todos os nossos pastores, presbíteros,
enfim, a todos os que levam e mantém a Palavra de Deus viva
nos corações das pessoas.

A igreja tem tido um papel fundamental. A pandemia
nos mostrou isso. E acredito muito que a pandemia, talvez não
agora, mas brevemente, no futuro, a gente vai entender o
porquê de tudo isso. E o porquê de estarmos aqui também
vivos para contar um pouco dessa história. Mas dizer que a
igreja e principalmente a família cresceu e ascendeu ainda mais
o papel e a função dela com a sociedade. Não apenas no
acolhimento, do alimento, da questão social, mas principalmente
espiritual e psicológico. Falo isso porque eu passei pela Covid.
Me afundei, estava muito envolvido na questão aqui da Casa,
porque eu era Presidente da Comissão de Saúde, assim como
Deputado Dr. Neidson, também muito atuante na saúde, que é
médico e eu dentista. E eu me envolvi muito. Quando veio a
Covid-19, o meu psicológico foi totalmente lá embaixo, que
estava muito envolvido.

Logo depois já estava melhor, fui fazer, sempre
acompanho os meus filhos nas consultas com o nosso pediatra,
uma pessoa de uma presença de Deus muito forte, Deputado

Dr. Neidson, e ele me falou: “Alan, você não está bem.”. Eu
falei: “verdade, Dr. Alessandro, eu não estou bem.” Ele falou
assim: “eu acho que a sua deficiência não é apenas da saúde.
Te conheço. Não te vejo mais na igreja. A sua deficiência está
em colocar os joelhos no chão. Coloque os joelhos no chão.”.
E, a partir daquele momento, realmente mostrou que eu
precisava disso. Estava muito envolvido no trabalho e
esquecendo o espiritual.

E, a partir daquele momento, as forças voltaram.
Nossas atividades continuaram. Voltei para esta Casa,
continuando o meu trabalho, andando em todos os hospitais,
buscando reuniões em Brasília para mais vacinação. Defendo
100% a vacinação, acho que é o caminho.

E, nesse sentido, eu quero dizer que eu hoje estou
muito feliz. Minha primeira honraria que eu apresento nesta
Casa. Para mim sempre ficará na minha memória. Minha
gratidão a todos vocês. Muito obrigado.

O SR. DR. NEIDSON (Presidente) – Bem, já temos um
tempo aí bastante decorrido. Quero agradecer a presença de
todos vocês. Eu acho que o resumo de tudo isso é o amor que
Deus tem por todos nós e o amor que vocês têm a retribuir
para a nossa população.

Então, parabéns novamente a todos vocês. Parabéns
a todos os presentes. Parabéns, Luís Carratte, por este grande
trabalho que você realizou aqui na Assembleia Legislativa para
que nós pudéssemos homenagear todas essas pessoas que
estão aqui. Tudo se resume a uma palavra: amor. E, parabéns
Deputado Alan.

Invocando a proteção de Deus e agradecendo a
presença de todos, dou por encerrada a presente Sessão
Solene. Obrigado a todos e boa-noite.

(Encerra-se esta Sessão Solene às 19 horas e
05 minutos)

ATO Nº 706/2021-SRH/D/SG/ALE

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

RESOLVE:

Conceder 02 (duas) diárias no período de 22/11/2021 a 23/
11/2021 ao servidor relacionado, que irá via transporte
terrestre de Cacoal/RO a Porto Velho/RO, acompanhar o
Deputado Estadual Cirone Deiró para o cumprimento de agenda
institucional, conforme Processo nº 41926/2021-e.

SUP. DE RECURSOS HUMANOS
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Matrícula 200168031
Nome Elcio Raasch
Cargo Assessor Militar
Lotação Sec. de Segurança Institucional

Porto Velho - RO, 22 de Novembro de 2021.

MARCOS OLIVEIRA DE MATOS
SECRETÁRIO-GERAL ALE/RO

ATO Nº 707/2021-SRH/D/SG/ALE

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

RESOLVE:

Conceder 05 (cinco) diárias no período de 23/11/2021 a 27/
11/2021 ao servidor relacionado, que irá via transporte terrestre
de Porto Velho/RO aos municípios de Pimenta Bueno e Vilhena/
RO, conduzir o veículo com o assessor Hugo Henrique, o qual
irá participar de reuniões, com a realização de trabalhos
técnicos, em agendas para tratar sobre demandas da
localidade, conforme Processo nº 41659/2021-e.

Matrícula 200166227
Nome Ednei Celestino de Souza
Cargo Assistente Parlamentar
Lotação Gab. da Presidência

Porto Velho - RO, 22 de Novembro de 2021.

MARCOS OLIVEIRA DE MATOS
SECRETÁRIO-GERAL ALE/RO

ATO Nº 708/2021-SRH/D/SG/ALE

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

RESOLVE:

Conceder 05 (cinco) diárias no período de 23/11/2021 a 27/
11/2021 ao servidor relacionado, que irá via transporte terrestre
de Porto Velho/RO aos municípios de Pimenta Bueno e Vilhena/
RO, participar de reuniões com a realização de trabalhos
técnicos em agendas para tratar sobre demandas da localidade,
conforme Processo nº 41659/2021-e.

Matrícula 200168809
Nome Hugo Henrique N. de Oliveira

Cargo Assistente Parlamentar
Lotação Dep. Anderson Pereira

Porto Velho - RO, 22 de Novembro de 2021.

MARCOS OLIVEIRA DE MATOS
SECRETÁRIO-GERAL ALE/RO

ATO Nº 709/2021-SRH/D/SG/ALE

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

RESOLVE:

Conceder 05 (cinco) diárias no período de 22/11/2021 a 26/
11/2021 ao Deputado Estadual Jose Eurípedes Clemente,
matrícula nº 200146659, que irá via transporte aéreo de Porto
Velho/RO a Brasília/DF, participar de reuniões em diversos
órgãos da Administração Pública (Câmara dos Deputados,
Ministério da Defesa e Casa Civil) para tratar sobre as emendas
parlamentares apresentadas ao Orçamento Geral da União,
bem como na Receita Federal do Brasil onde será abordada a
Implantação e Alfandegamento de Balsa de Travessia no Rio
Guaporé no município de Costa Marques/RO, conforme Processo
nº 41950/2021-e.

Porto Velho - RO, 22 de Novembro de 2021.

MARCOS OLIVEIRA DE MATOS
SECRETÁRIO-GERAL ALE/RO

ATO Nº 710/2021-SRH/D/SG/ALE

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

RESOLVE:

Conceder 04 (quatro) diárias no período de 23/11/2021 a 26/
11/2021 ao servidor relacionado, que irá via transporte aéreo
de Porto Velho/RO a Campo Grande/MS, acompanhar e
assessorar o Deputado Estadual Alex Redano, Presidente desta
Casa de Leis, durante a 24ª Conferência da União Nacional dos
Legisladores e Legislativos Estaduais - UNALE, conforme
Processo nº 41667/2021-e.

Matrícula 200169239
Nome Erique Rodrigues Marques
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Cargo Chefe Gabinete Dep.
Lotação Dep. Alex Redano

Porto Velho - RO, 22 de Novembro de 2021.

MARCOS OLIVEIRA DE MATOS
SECRETÁRIO-GERAL ALE/RO

ATO Nº 711/2021-SRH/D/SG/ALE

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

RESOLVE:

Conceder 05 (cinco) diárias no período de 22/11/2021 a 26/
11/2021 ao Deputado Estadual Isequiel Neiva de Carvalho,
matrícula nº 200165394, que irá via transporte aéreo de Porto
Velho/RO a Campo Grande/MS, participar de uma Audiência
presencial com a Coordenadora da Casa da Mulher Brasileira e
da 24ª Conferência da União Nacional dos Legisladores e
Legislativos Estaduais - UNALE, conforme Processo nº 41640/
2021-e.

Porto Velho - RO, 22 de Novembro de 2021.

MARCOS OLIVEIRA DE MATOS
SECRETÁRIO-GERAL ALE/RO

ATO Nº 712/2021-SRH/D/SG/ALE

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

RESOLVE:

Conceder 05 (cinco) diárias no período de 22/11/2021 a 26/
11/2021 ao servidor relacionado, que irá via transporte aéreo
de Porto Velho/RO a Campo Grande/MS, prestar
assessoramento técnico, além de participar de uma Audiência
presencial com a Coordenadora da Casa da Mulher Brasileira e
da 24ª Conferência da União Nacional dos Legisladores e
Legislativos Estaduais - UNALE, conforme Processo nº 41640/
2021-e

Matrícula 200169128
Nome Mario Rodrigues Leite
Cargo Chefe Gabinete Dep.
Lotação Gab. Dep. Isequiel Neiva

Porto Velho - RO, 22 de Novembro de 2021.

MARCOS OLIVEIRA DE MATOS
SECRETÁRIO-GERAL ALE/RO

ATO Nº 713/2021-SRH/D/SG/ALE

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

RESOLVE:

Conceder 05 (cinco) diárias no período de 22/11/2021 a 26/
11/2021 aos servidores relacionados, que irão via transporte
aéreo de Porto Velho/RO a Brasília/DF, representar o Deputado
Estadual Chiquinho da EMATER em uma extensa agenda de
reuniões para tratar de assuntos relacionados ao Orçamento
para o ano de 2022, especificamente sobre as Emendas
Individuais e de Bancada, conforme Processo nº 41896/2021-
e.

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

Matrícula 200165765
Nome Rubnilson G. do Nascimento
Cargo Chefe Gabinete Dep.
Lotação Dep. Chiquinho da EMATER

Porto Velho - RO, 22 de Novembro de 2021.

MARCOS OLIVEIRA DE MATOS
SECRETÁRIO-GERAL ALE/RO

ATO Nº 714/2021-SRH/D/SG/ALE

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

RESOLVE:

Conceder 05 (cinco) diárias no período de 22/11/2021 a 26/
11/2021 ao servidor relacionado, que irá via transporte aéreo
de Porto Velho/RO a Brasília/DF, a pedido do Deputado Estadual
Lebrão, assessorá-lo na Receita Federal do Brasil, onde será
abordada a Implantação e o Alfandegamento de Balsa na
Travessia no Rio Guaporé via Costa Marques/RO, conforme
Processo nº 41993/2021-e.

Matrícula 200170079
Nome Helder Risler de Oliveira
Cargo Assessor Executivo
Lotação Gab. da Presidência

Porto Velho - RO, 22 de Novembro de 2021.

MARCOS OLIVEIRA DE MATOS
SECRETÁRIO-GERAL ALE/RO
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