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ASSESSORIA DA MESA
ATA DA SEXAGÉSIMA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA
QUARTA SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA NONA
LEGISLATURA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE RONDÔNIA.
Aos onze dias do mês de dezembro do ano dois mil e dezoito,
às dezenove horas e quarenta e oito minutos, reuniu-se a
Assembleia Legislativa do Estado, extraordinariamente, sob a
Presidência dos Senhores Deputados Edson Martins – 1º VicePresidente e Anderson do Singeperon; Secretariada pelos
Senhores Deputados Ezequiel Júnior – 2º Vice-Presidente e
Jesuíno Boabaid; com as presenças dos Senhores Deputados
Adelino Follador, Airton Gurgacz, Alex Redano, Anderson do
Singeperon, Cleiton Roque, Dr. Neidson, Edson Martins, Ezequiel
Júnior, Jean Oliveira, Jesuíno Boabaid, Laerte Gomes, Lazinho
da Fetagro, Lebrão, Luizinho Goebel, Maurão de Carvalho,
Ribamar Araújo, Só na Bença e da Senhora Deputada
Rosângela Donadon; e ausências dos Senhores Deputados
Aélcio da TV, Geraldo da Rondônia, Hermínio Coelho, Léo
Moraes, Marcelino Tenório, Saulo Moreira. Havendo número
regimental o Senhor Presidente declarou aberta a sessão. A
ata da sessão extraordinária anterior foi dada por lida e
aprovada e o Senhor Presidente determinou a publicação no
Diário Oficial da Assembleia Legislativa. Passando-se à ORDEM
DO DIA foram aprovados em segunda discussão e votação,
pelo processo de votação nominal, por maioria absoluta de
votos: Projetos de Lei Complementar de autoria do Tribunal
de Contas nº 256/18 que “Acrescenta o artigo 2º-A a Lei
Complementar nº 194, de 1º de dezembro de 1997, e dá outras
providências”, com 17(dezessete) votos, nº 257/18 que “Dispõe

ANO VII

sobre a possibilidade de alienação de bens imóveis do
patrimônio do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia e
acrescenta o artigo 118-A a Lei Complementar nº 859, De 18
de fevereiro de 2016, e dá outras providências”, com
16(dezesseis) votos; Projeto de Lei Complementar nº 253/18
de autoria da Mesa Diretora que “Altera dispositivos da Lei
Complementar nº 967, de 10 de janeiro de 2018 e dá outras
providências”, com 15(quinze) votos; Projeto de Lei
Complementar nº 259/18 de autoria do Deputado Jesuíno
Boabaid que “Dispõe sobre a regulamentação do artigo 268 da
A
Constituição do Estado e dá outras
providências”, com
16(dezesseis) votos. Foram aprovados em segunda discussão
e votação, pelo processo de votação simbólica, por maioria de
votos: Projeto de Lei nº 1096/18 de autoria do Deputado Adelino
Follador que “Dá nova redação ao artigo 1º da Lei nº 1630, de
VDFDSDDSDDSDSDSDSDS
18 de maio de 2006 que
‘Institui no Estado de Rondônia a meia
entrada em estabelecimentos de cultura, esportes e lazer para
os trabalhadores mencionados, e dá outras providências’”;
Projetos de Lei de autoria do Poder Executivo: nº 719/17 – M
152 que “Acrescenta dispositivos à Lei nº 3537, de 15 de abril
de 2015 que ‘Cria o Fundo Especial da Defensoria Pública do
Estado de Rondônia – FUNDEP e o Fundo Especial de
Modernização da Procuradoria Geral do Estado de Rondônia –
FUMORPGE e dá outras providências’”, nº 957/18 – M 99 que
“Acrescenta dispositivos à Lei nº 1558, de 26 de dezembro de
2005 que ‘Cria incentivo tributário a estabelecimentos industriais
localizados no Estado de Rondônia’”, nº 1050/18 – M 179 que
“Institui Taxa de Utilização de Pista de Teste – TUPT no âmbito
do Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN e dá outras
providências”, nº 1106/18 – M 239 que “Altera as alíneas ‘a’,
‘b’, ‘c’, ‘d’ e ‘i’ do inciso I e os parágrafos 4º e 6º do artigo 5º e
o caput do artigo 6º da Lei nº 3137, de 3 de julho de 2013 que
‘Cria o Conselho Estadual de Promoção da Igualdade Racial,
estabelece normas de composição, competência,
funcionamento e dá outras providências’”; Projetos de Lei de
autoria do Tribunal de Justiça nº 1102/18 que “Altera a Lei nº
2771, de 8 de junho de 2012 que reorganizou os serviços
notariais e registrais do Estado de Rondônia”, e nº 112718 que
“Autoriza o Poder Executivo a utilizar e remanejar os recursos
do Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos
Serviços Judiciários(Fuju) na forma que especifica”. Nada mais
havendo a tratar, e antes de encerrar esta sessão, o Senhor
Presidente convocou sessão ordinária para o dia 12 de dezembro
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do corrente ano, no horário regimental, às 09:00 horas. Para
constar, o Secretário da Sessão determinou a lavratura desta
ata, que após lida e aprovada será devidamente assinada pelo
Presidente e Secretários da sessão. Plenário das Deliberações,
às vinte horas e dezoito minutos do dia onze de dezembro do
ano dois mil e dezoito.
ATA DA SEXAGÉSIMA PRIMEIRA SESSÃO
EXTRAORDINÁRIA DA QUARTA SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA NONA LEGISLATURA DA ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA.
Aos doze dias do mês de dezembro do ano dois mil e dezoito,
às doze horas e quarenta e seis minutos, reuniu-se a
Assembleia Legislativa do Estado, extraordinariamente, sob a
Presidência do Senhor Deputado Lebrão – 1º Secretário;
Secretariada pelo Senhor Deputado Jesuíno Boabaid; com as
presenças dos Senhores Deputados Aélcio da TV, Anderson do
Singeperon, Dr. Neidson, Geraldo da Rondônia, Jean Oliveira,
Jesuíno Boabaid, Laerte Gomes, Lazinho da Fetagro, Lebrão,
Luizinho Goebel, Maurão de Carvalho, Ribamar Araújo, e da
Senhora Deputada Rosângela Donadon; e ausências dos
Senhores Deputados Adelino Follador, Airton Gurgacz, Alex
Redano, Cleiton Roque, Edson Martins, Ezequiel Júnior, Hermínio
Coelho, Léo Moraes, Marcelino Tenório, Saulo Moreira e Só na
Bença. Havendo número regimental o Senhor Presidente
declarou aberta a sessão. A ata da sessão extraordinária
anterior foi dada por lida e aprovada e o Senhor Presidente
determinou a publicação no Diário Oficial da Assembleia
Legislativa. Passando-se à ORDEM DO DIA foram aprovados
em segunda discussão e votação, pelo processo de votação
simbólica, por maioria de votos: Projeto de Lei nº 1125/18
de autoria do Poder Executivo/M 257 que “Institui a Política
Estadual de Governança Climática e Serviços Ambientais – PGSA
e cria o Sistema Estadual de Governança Climática e Serviços
Ambientais – SGSA, no âmbito do Estado de Rondônia e dá
outras providências”; Projeto de Lei nº 732/17 de autoria do
Deputado Léo Moraes que “Regulamenta o Sistema e Inclusão
dos nomes dos consumidores nos cadastros de proteção ao
crédito”; Projeto de Lei nº 943/18 de autoria do Deputado
Ezequiel Júnior que “Proíbe a limitação de valor para o custeio
de despesas com tratamento clínico, cirúrgico e de internação
hospitalar, nos contratos de plano e seguro privados de
assistência à saúde firmados no Estado de Rondônia”; Projeto
de Lei nº 972/18 de autoria dos deputados Anderson do
Singeperon e Dr. Neidson que “Dispõe sobre a regulamentação
das condições de repouso dos profissionais de enfermagem
nas instituições de saúde públicas e privadas do Estado de
Rondônia”; Projeto de Lei nº 1046/18 de autoria do Deputado
Hermínio Coelho que “Autoriza o Poder Executivo a contratar
os serviços dos Bombeiros Civis, por meio de suas instituições,
para prevenir acidentes e executar os primeiros socorros nas
escolas estaduais e dá outras providências”; Projetos de Lei de
autoria da Deputada Rosângela Donadon: nº 1058/18 que
“Estabelece diretrizes para a Política Estadual de Atenção
Integral a Saúde das Pessoas com Diagnóstico de Doença
Renal”, nº 1086/18 que “Institui a Política de Prevenção,
Diagnóstico e Tratamento do Câncer Bucal, o âmbito do Estado
de Rondônia e dá outras providências”; Projeto de Lei nº 1115/
18 de autoria do Deputado Lebrão que “Institui o ensino
obrigatório da Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS desde a
Educação Infantil, até o Ensino Médio, como disciplina curricular
obrigatória para os alunos deficientes auditivos, e não deficientes
matriculados na Rede Estadual de Ensino, das Instituições
Públicas e Privadas, estendido aos pais de alunos com deficiência
auditiva na instituição”; Projetos de Lei de autoria do Deputado
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Dr. Neidson: nº 1119/18 que “Declara como patrimônio cultural
a Festa do Guerreiro que é realizada na Terra Indígena Rio
Guaporé no Município de Guajará-Mirim e dá outras
providências”, nº 1121/18 que “Cria o Dia do Quilombola no
âmbito do Estado de Rondônia”; Projetos de Lei de autoria do
Deputado Jesuíno Boabaid: nº 1128/18 que “Institui no
terceiro domingo de setembro o Dia da Escola Bíblica, no Estado
de Rondônia”, nº 1129/18 que “Estabelece multa em caso
de abandono ou omissão e dispõe sobre a guarda responsável
de animais”, e nº 1130/18 que “Institui o Programa Infância
sem Pornografia, que dispõe sobre o respeito dos serviços
públicos estaduais à dignidade especial de crianças e
adolescentes, pessoas em desenvolvimento e em condição de
especial fragilidade psicológica”. Nada mais havendo a tratar,
e antes de encerrar esta sessão, o Senhor Presidente declarou
encerrada esta Sessão Legislativa da Nona Legislatura da
Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia. Para constar, o
Secretário da Sessão determinou a lavratura desta ata, que
após lida e aprovada será devidamente assinada pelo
Presidente e Secretários da sessão. Plenário das Deliberações,
às doze horas e cinquenta e dois minutos do dia doze de
dezembro do ano dois mil e dezoito.

TAQUIGRAFIA

ATA DA 33ª SESSÃO SOLENE PARA ENTREGA
DE MEDALHAS DO MÉRITO LEGISLATIVO.
Em 07 de dezembro de 2018
Presidência do Sr.
JESUÍNO BOABAID - Deputado
(Às 09 horas e 33 minutos é aberta a Sessão)
O SR. LENILSON GUEDES (Mestre de Cerimônias) –
Senhoras e senhores bom dia! A Assembleia Legislativa do
Estado de Rondônia, após aprovação em plenário de
requerimento do Excelentíssimo Senhor Deputado Estadual
Jesuíno Boabaid, realiza Sessão Solene de Outorga do Título
de Honra ao Mérito ao Dr. Edirlei Barboza Pereira de Sousa e a
Medalha do Mérito Legislativo aos integrantes do FUNRESPOM
– Fundo Especial de Modernização de Reaparelhamento da
Polícia Militar.
Convidamos para compor a Mesa Excelentíssimo Senhor
Deputado Estadual Jesuíno Boabaid, proponente desta Sessão
Solene; Dr. Edirlei Barboza Pereira de Souza, homenageado
com o Título Honorífico de Honra ao Mérito; Capitão PM
Jefferson, Coordenador Adjunto do FUMRESPOM –
homenageado; homenageados do FUNRESPOM, CABO PM
Eduardo Andrade Teixeira; CABO PM Émerson Dermone de
Carvalho; Sargento PM Cristina; CABO PM Andrade, Assessor
Financeiro do FUNRESPOM; CABO PM Walace de Jesus Cordeiro
Maia; Aluna a CABO PM Tatiany Teixeira Dermone; Aluno a
CABO PM Roberto de Carvalho Guimarães; Aluno a CABO PM
Cleugson Macêdo de Oliveira.
O SR. JESUÍNO BOABAID (Presidente) Invocando a proteção
de Deus e em nome do povo rondoniense declaro aberta está
Sessão Solene de Outorga do Título de Honra ao Mérito ao Dr.
Edirlei Barboza Pereira de Sousa e a Medalha do Mérito
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Legislativo aos integrantes do FUNRESPOM – Fundo Especial
de Modernização de Reaparelhamento da Polícia Militar.
O SR. LENILSON GUEDES (Mestre de Cerimônias) –
Convidamos a todos para ouvirmos o Hino Céus de Rondônia,
letra de Joaquim de Araújo Lima, e Música do Dr. José de Melo
e Silva.
(Execução do Hino Céus de Rondônia)
O SR. LENILSON GUEDES (Mestre de Cerimônias) –
Queremos saudar de uma forma geral todos os familiares do
homenageado, ao Dr. Edielson Souza que é assessor do tribunal
de Justiça do Estado de Rondônia, do Departamento de
Cerimonial do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, médico
veterinário, por isso estou chamando-o de Dr. Edielson Souza,
aos familiares de uma forma geral muito obrigado pela
presença. Com a palavra S.Exª o Sr. Deputado Jesuíno Boabaid.
O SR. JESUÍNO BOABAID (Presidente) – Em primeiro lugar
cumprimentar a todos os familiares, todos os presentes.
Infelizmente houve um raio que destruiu parte dos
equipamentos aqui, os computadores e não temos como
transmitir, mas posteriormente será colocado nas redes sociais.
Então cumprimentar também a todos os internautas. Hoje nós
estamos concedendo a Medalha de Mérito Legislativo ao
FUNRESPOM, fundo este que eu tive muito contato ao longo
desses quatro anos quando encaminhei recursos financeiros
para atender as demandas da Polícia Militar, então foi muito
importante a atuação do fundo. O Capitão Jefferson, Sargento
Cristina, Dermone e outros que sempre estiveram conosco, o
Macêdo, ali efetivando os recursos de emenda, porque se não
houvesse essa atuação o recurso ficaria parado e nada seria
efetivado. Então por isso que eu apresentei essa propositura
ao plenário desta Casa de leis concedendo a outorga de
Medalha de Mérito Legislativo. Já o Dr. Edirlei foi também
analisando o seu currículo, analisando seu histórico, quem é a
pessoa, porque essa comenda não é dada de uma forma
aleatória, a pessoa tem que preencher alguns requisitos e o
Dr. Edirlei preenche sim por ser um professor, por passar por
uma série de concursos, é um concurseiro de concurso público,
por ter atuado à frente do DETRAN, em especial com mais
afinco no Tribunal Regional Eleitoral participando de uma série
de ações, então tem sim esse preenchimento no currículo e
por isso está recebendo a comenda também de Mérito
Legislativo. Na verdade, ela é o título de Mérito Legislativo,
porque existem duas comendas que se confundem, então por
isso que eu a concedi. E olha que eu priorizei algumas
autoridades, algumas pessoas foram agraciadas com algumas
comendas, então foi muita seleção. E aqui a Polícia Militar é
sempre bem tratada, Capitão, os militares aqui praticamente
os deputados sempre priorizam a entrega de medalhas à
corporação militar e eu fico muito feliz quando ocorre isso pelo
reconhecimento do trabalho que é feito por esses homens e
mulheres para a sociedade, que defendem com a sua própria
vida o interesse de outro, ou seja, defesa de outrem bem como
o patrimônio, então a gente sempre fica feliz.
O SR. LENILSON GUEDES (Mestre de Cerimônias) –
Excelência, vamos então ler o breve currículo do homenageado
Edirlei e a entrega da homenagem e aos demais militares e
começam as falas.
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O SR. JESUÍNO BOABAID (Presidente) – Eu não vejo aqui,
ninguém quer falar, não é? Cristiane quer falar? Eu vou ter que
colocar um de vocês para falar, o antigo aqui é o capitão, então
o capitão vai falar.
O SR. LENILSON GUEDES (Mestre de Cerimônias) –
Convidamos, portanto, S.Exª o Sr. Deputado Jesuíno Boabaid
aqui a frente para iniciarmos a entrega da medalha, logo após
a leitura do breve currículo, Excelência.
“Edirlei Barbosa de Souza, natural de Porto Velho/
Rondônia, filho de Maria Edite Pereira de Pontes e Edes Barboza
de Souza, descendentes de imigrantes nordestinos que vieram
para Rondônia na época da Segunda Guerra Mundial, possui
34 anos, casado com Aline Morais Fontenele Barboza de Souza
e pai de Eick Tadeu Belini Pontes de Souza.
Estudante de escolas públicas de Porto Velho (São
Cristóvão, Murilo Braga e Rio Branco), desde muito cedo
aprendeu com seus pais que por muito tempo trabalharam na
roça que para vencer na vida deve estudar e ser honesto. Com
esse pensamento se formou em Direito no Instituto Luterano
de Ensino Superior de Porto Velho – ULBRA/PVH, e concluiu o
curso de pós-graduação em Comunicação Social pela
Universidade Gama Filho e o curso de pós-graduação em Direito
e Processo Eleitoral pela Faculdade de Ciências Humanas, Exatas
e Letras de Rondônia – FARO.
Ainda na pré-adolescência, visando completar a renda
em casa trabalhou como empacotador de pães. Aos 15 anos
foi lavador de carros, depois Office boy no Ministério Público
do Estado de Rondônia, local onde despertou o interesse pela
área jurídica através de incentivo de vários promotores de
justiça, A exemplo da Dra. Juliana de Miranda Monteiro, Dr.
Valdemir de Jesus Vieira e Dr. Francisco Esmone Teixeira.
No ano de 2002 iniciou o curso de Direito, graças a um
financiamento público de um programa social do Governo
Federal. Foi aprovado no Exame da OAB no último semestre
da graduação em 2006. Sua dedicação aos estudos rendeu a
aprovação e nomeação em vários concursos públicos: Polícia
Civil de Rondônia, Secretaria de Estado da Justiça de Rondônia,
Ministério Público do Estado de Rondônia, Ministério Público
Federal, Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia,
Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia, Tribunal Regional
Federal, Secretaria de Estado da Educação de Rondônia e
Secretaria de Estado da Saúde de Rondônia. Como servidor
público trabalhou no DETRAN, Polícia Civil e atualmente está
no Tribunal Regional Eleitoral. Na Justiça Eleitoral já atuou nas
áreas educacional, jurídica, comunicação e relações públicas,
tanto na capital como no interior do Estado, com destaque
para as funções de Secretário da Escola Judiciária e Eleitoral,
Chefe de Cartório de Zona Eleitoral, Assessor de Comunicação,
Assessor de Juiz, membro da Comissão de Processo
Administrativo, membro da Comissão e Segurança das Eleições
e Assessor do Controle Interno. Foi honrado com dois elogios
na sua ficha funcional feitos pelo Desembargador Ivanira Feitosa
Borges e Péricles Moreira Chagas, em virtude do efetivo
desempenho, dedicação, disciplina e esforço realizados nas
atividades ordinárias do Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia,
como também recebeu um elogio do Juiz José Antônio Robles,
Diretor da Escola Judiciária Eleitoral de Rondônia em razão do
inestimável trabalho empreendido no planejamento,
coordenação e execução do Workshop Sistemas Eleitorais –
Votei em Maria, elegi João.
Já foi Diretor do Sindicato dos Servidores da Justiça
Eleitoral de Rondônia (SINDJERO). E atualmente é coordenador
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do Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário Federal de
Rondônia e Acre.
No âmbito educacional há mais de 10 anos exerce a
atividade de Professor, o qual já ajudou inúmeras pessoas a
realizarem o sonho de ingressar no serviço público, através de
ações presenciais em sala de aula e nas redes sociais. Sempre
atuando com o objetivo de multiplicar o conhecimento com
melhorias na qualidade da educação brasileira, ou da educação
brasileira.
Tem vários artigos publicados, inclusive em revista
científica, com a abordagem de tema em evidência na
sociedade, como por exemplo, os que levam o título: ‘Ano
Eleitoral é ano de concurso público também’, ‘Novo prazo de
filiação partidária e seus reflexos’ e ‘As nuanças da Lei de Ficha
Limpa e sua marca nas eleições 2010’.
Trata-se de um jovem rondoniense, professor, servidor
público e profissional da área jurídica e comunicação que se
desteça no Estado de Rondônia como exemplo de sucesso com
seus relevantes serviços prestado à comunidade.
Então, convidamos Sua Excelência senhor Deputado
Jesuíno Boabaid, para entrega do Título de Honra ao Mérito ao
Dr. Edirlei Barbosa Pereira de Souza. Convidamos o
homenageado.
(Momento da entrega do Título de Honra ao
Mérito)
Registramos também e agradecemos a presença da
senhora Elizete Mesquita, Secretária de Gestão do Tribunal
Regional Eleitoral, TRE.
O SR. LENILSON GUEDES (Mestre de Cerimônias) –
Convidamos aos familiares para também participarem desta
fotografia. Ok. Logo depois da sessão Solene, os familiares
irão tirar mais fotografias. Pode retornar, o homenageado pode
retornar.
Ok. Podem retornar aos seus lugares, também o
homenageado.
Convidamos agora, homenageados com a Medalha do
Mérito Legislativo, integrantes Fundo Especial de Modernização
e Reaparelhamento da Polícia Militar de Rondônia.
Convidamos o Capitão PM Jefferson Ribeiro da Rocha,
dona Júlia também;
(Momento de entrega da Medalha do Mérito
Legislativo)
Por favor. Podem retornar.
3° SGT PM Elane Cristina Ribeiro de Queiroz;
Cabo PM Eduardo Andrade Teixeira;
Cabo PM Émerson Dermone de Carvalho;
Cabo PM Walace de Jesus Cordeiro Maia;
AL CB PM Cleugson Macêdo de Oliveira;
SD PM Tatiany Teixeira Dermone;
SD PM Roberto de Carvalho Guimarães.
(Momento de entrega da Medalha do Mérito
Legislativo)
Ok. Podem retornar a seus lugares.
O SR. JESUÍNO BOABAID (Presidente) – Agora, eu passo a
palavra ao Capitão Jefferson, para falar também pelo
FUNRESPOM.
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O SR. JEFFERSON RIBEIRO DA ROCHA – Senhoras e
senhores, bom dia. E com imensa alegria que estamos aqui
nesse momento, em nome do senhor Deputado Jesuíno
Boabaid, agradecer aos servidores desta Casa de Leis, e
agradecer em nome da Dra. Kelly Quina, que se encontra aqui
presente, nossa Dentista querida da Polícia Militar, uma das
melhores Dentistas que nós temos lá na ASTIR, senhor
Deputado. Agradecer todas as senhoras que se encontram
aqui na Assembleia Legislativa e em nome do Dr. Edirlei,
agradecer todos os senhores que estão aqui presentes.
Falar para os senhores que eu lembro exatamente da
1ª Emenda que o senhor Deputado nos repassou em 2006
que era para comprar medalhas, justamente medalhas para
CIA de Trânsito e naquele momento ainda com desconfiança
porque nós não tínhamos nem know-how em executar alguma
Emenda e ali atrás se encontra a servidora Taciana, do
Deputado Jesuíno, que era com quem nós tratávamos todos
os assuntos, nós não esquecemos desse momento e ano
passado numa das maiores Emendas que o Deputado mandou
de uma única vez, somado tudo deu em torno de R$ 650 mil,
que era para executar reformas nos quartéis e naquele
momento o Deputado do gabinete me disse: “se você não
executar essas Emendas eu vou subir no Plenário ali e vou
acabar com o seu nome”. Lembro daquelas palavras como se
fosse hoje. Eu falei: “pode colocar porque nós vamos executar”.
E graças a Deus, todos os batalhões hoje a gente recebe o
fruto dessas Emendas, a reforma dos locais do trabalho dos
policiais dando melhor dignidade ao policial que está na ponta
da linha. E foram inúmeras conquistas ao longo desses quatro
anos que o Deputado nos deu essa honra de receber essas
Emendas.
Então, foram desde bebedouros a tudo que vocês
imaginarem de equipamentos para melhorar a vida do policial
na ponta da linha. Então, nós só temos a agradecer Deputado
porque essa Medalha, realmente, anotei aqui o reconhecimento
de uma equipe de minuto, são 5 ou 6 em média policiais ali e
executamos ao longo desses dois anos algo em torno de R$
21 milhões, com uma Lei que nós deixamos com ele aqui,
também com esta Casa, se ela em 2019 chegar a ser aprovado,
nós executamos R$ 21 milhões sem termos uma Lei por
situações políticas do passado e foi excluída essa situação
dessa Lei, hoje, nós não conseguimos executar de maneira
tão eficiente.
Temos uma proposta aqui de Lei, já está nesta Casa,
se possível, ainda no futuro, próximo, se essa Lei for aprovada
nós conseguiremos dar um retorno muito maior para a
população de equipamentos e melhorais para os policiais na
ponta da linha. E eu só tenho a agradecer pelo momento,
porque realmente, esses policiais aqui se dedicaram. Aproveitar
que os familiares estão aqui porque nós não temos horário,
nosso horário é para entrada no FUNRESPOM e a saída depende
do horário e eu no financeiro. Então, a gente se dedicou ao
longo desses dois anos para tentar fazer o melhor em executar
essas verbas extras orçamentárias que, diga-se, de passagem
aqui, além do Deputado Jesuíno foi o que mais aportou recursos
para o FUNRESPOM, mas, nós recebemos de todos,
praticamente, depois da execução das Emendas do Deputado
Jesuíno nós ganhamos credibilidade na Casa e praticamente
todos os Deputados nos deram Emendas Parlamentares para
que pudéssemos executar de alguma forma lá na ponta da
linha com os policiais.
Então, são desde coletes, até tudo aquilo que vocês
imaginam de produtos que venham, principalmente, dar uma
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melhor qualidade do serviço para a população do Estado de
Rondônia.
Então agradeço e desejo que 2019, seja, um ano repleto
de luz e muitas Emendas Parlamentares para o FUNRESPOM,
para a Polícia Militar. Bom dia, até mais.
O SR. JESUÍNO BOABAID (Presidente) – Obrigado. Passar
a palavra agora para o senhor Edirlei, Dr. Edirlei.
O SR. EDIRLEI BARBOZA PEREIRA DE SOUZA –
Primeiramente agradecer o Deputado Jesuíno, um Parlamentar,
antes de ser Parlamentar eu já o conhecia, nos conhecemos,
não vamos falar muito a idade não, mas, eu acho que uns 20
anos, na época ele era garotão, cabelos compridos, e assim,
eu nunca imaginei que iria vê-lo Deputado, e sabedor de que
Deputado, não é pelo fato de ter sido homenageado com esta
Comenda que vou falar cerca de seus trabalhos, eu sempre
elogiei que tem sido assim, um ícone, um ícone da Policia Militar,
Corpo de Bombeiros, dos órgãos Policiais de maneira em geral,
eu posso falar isso porque eu não pertenço a esses órgãos,
em que pese, eu já ter participado, ter integrado a Polícia Civil,
conforme lido no meu currículo e vejo que tem feito um trabalho
brilhante como a pouco o Capitão Jefferson mencionou, digno
de aplausos no Estado, nessa Legislatura que se finda agora
em 31 de Janeiro.
Só tenho que agradecer aos meus pais, conforme lido
no currículo, meus pais tem uma história de vida de batalha de
luta, lembro sempre de uma frase que constou do currículo
que ele dizia duas palavras: “meu filho, estude e seja honesto”.
E essas duas palavras foram as que me impulsionaram a querer
conquistar e avançar na vida e assim o fiz, tenho aqui os meus
familiares, o meu irmão Edielson Souza, jornalista, é médico
veterinário; minha irmã administradora; agradeço a presença
da minha madrinha Ivanda, que muito me ajudou. Lembro-me
perfeitamente quando eu fui estudar, fazer uma graduação,
em que eu pese ter passado na UNIR; meu disse: meu filho a
UNIR é muito distante, como vais? As condições financeiras
não eram boas a época. Eu passei na ULBRA, mas assim, tinha
que ter condições financeiras e eu não tinha a época. Na época
minha madrinha me ajudou sendo fiadora no FIES, digo, lembro
sempre que conseguir pagar a minha faculdade depois e 8
anos, mas me formei. Então, madrinha, agradeço de coração.
Também não poderia deixar de agradecer aos meus colegas
do Tribunal que aqui estão, em nome da Dra. Elizete Mesquita,
ex-diretora do Tribunal, atual Secretária do Trabalho hoje; já
trabalhei em outros órgãos; como DETRAN, Polícia Civil e digo
sempre antes de eu receber essa Comenda, consultei muitos
colegas acerca da, colegas próximos se de repente era
merecido, se eu merecia tal elogio; por vários fatores e muitos
chegaram à conclusão de que: Edirlei, eu acho que, apesar de
ser jovem, pelo que você já trilhou, tenho certeza que não só
no serviço público, mas na sociedade de um modo geral, você
é digo de merecer. E assim, me coloquei a disposição, aceitei o
convite e estou muito feliz. E assim, uma das coisas que mais
me alegram na vida, além de ser servidor público, é dar aula.
Esse mister, esse dom que Deus me deu, há 10 anos quando
eu me formei em 2002, poucos anos depois eu iniciei essa
missão de querer ajudar as pessoas a conquistar, a passar
num concurso público. Porque a época, lá, bem antes quando
eu comecei a estudar, para estudar para concurso público, eu
não tinha condições, eu me lembro muito bem, passei em um,
tinha um curso preparatório, funcionava na Farquar que hoje é
o Excelência, onde eu já depois me tornei professor e eu queria
estudar naquele curso e não tinha condições. Concorri a uma
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bolsa Deputado, concorri a essa bolsa e passei e ganhei essa
bolsa, comecei a estudar; lembro-me que eu ia ali do bairro
Nossa Senhora das Graças para esse curso numa bicicleta que
era até do meu irmão, uma monark barra circular, azul claro,
lembro até hoje a cor. Por muitas vezes ia nesta bicicleta estudar
e graças a Deus valeu a pena. Agradeço também a presença
do meu filho, o Eick Tadeu, também a minha esposa, Aline
Moraes; também queria cumprimentar e agradecer também a
presença da Renata, amiga de escola, nos conhecemos também
há mais de 20 anos, hoje advogada, a quem eu cumprimento
todos os demais advogados presentes; o meu amigo Assis.
Enfim, nessa lida de dar aula, muitas pessoas eu conseguir
ajudar direta ou indiretamente, exemplo, do meu aluno que ali
se encontra que hoje é agente penitenciário, o Elessandro,
certo, com quem eu tive a grata satisfação de tê-lo em sala de
aula, ajudei bastante, hoje fico muito feliz de encontrá-lo e
dizer: Edirlei, hoje eu sou alguma coisa porque você me ajudou.
Como também nesse último concurso da Assembleia, tem vários
alunos aprovados, a exemplo, do primeiro colocado para
analista, que deve estar tomando posse agora em fevereiro,
para analista, acho que biblioteconomia; também temos vários
aprovados na lista dos 25 para assistente legislativo, a exemplo
da Lívia, enfim, para contador também, é aluno nosso, isso
para mim não tem preço. Eu digo sempre para os colegas, se
eu pudesse largar o serviço público somente para dar aula, eu
faria isso. Claro que as condições financeiras do professor já
não são tão boas quanto. Então, isso não dar para gente fazer
isso. Mas, porque é uma atividade que eu amo, ensinar, ajudar
a realizar sonhos. Então, só tenho a agradecer a Deus,
agradecer os meus pais, aos meus familiares, aos colegas de
trabalho por estarem aqui compartilhando desses bons
momentos. Outras pessoas foram convidados deputado, a
exemplo, de um grande amigo que eu tenho, José Torres
Ferreira, que é juiz; o Desembargador Alexandre Miguel, que
teve outro compromisso falou que viria, o próprio Raduan
também, o Dr. Raduan, desembargador com quem a gente
tem uma afinidade, que acompanha o nosso trabalho e
Promotor de Justiça, o Dr. Marcelo Lima de Oliveira, você deve
conhecê-lo ele está viajando, na madrugada agora ele viajou,
mas que queria estar aqui, mandou recado, enfim, são pessoas
que já me ajudaram. Para finalizar, eu queria deixar registrado,
está sendo gravado, eu devo também uma grande satisfação
por ter me formado em direito a uma promotora, chamada
Juliana de Miranda Monteiro, essa promotora, trabalhei com
ela, estagiário administrativo e office boy a época, ano de 1998
para 99 e eu trabalhando com ela, ela me incentivava demais,
foi ela que disse: Edirlei, você quer estudar direito? Eu falei:
eu quero. É um caminho excelente, apesar de ter também
estudado o mundo da comunicação social, me especializei em
comunicação social, mas a ela eu devo muita gratidão por ter
me encorajado a entrar nesse mundo do direito e hoje trabalho,
lido diariamente e sou muito feliz. E por fim, agora é finalizando
mesmo; não poderia deixar a gratidão também ao Dr. Francisco
Esmone Teixeira, ex-Delegado, atual Promotor de Justiça, ele
tem uma lembrança muito forte na minha vida porque o sonho
de todo jovem ao completar 18 anos, é o quê? Ter uma CNH e
um carro. E a época eu não tinha condições, meu pai está aqui
de prova. Meu pai sempre disse, meu filho estude, eu vou lhe
dar educação, eu quero que você estude e seja um cara honesto,
assim eu trilhei. Nunca meu pai chegou ‘meu filho, está aqui
um carro, está aqui um negócio, nunca tive, está aqui uma
mesada, eu nunca tive isso’. Mas, eu me lembro do Dr. Esmone,
eu precisava, eu precisava, eu vi um carro, era um Fusca 1984,
lembra pai? Fusca Branco, e aí eu falei; estava encostado em
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um cantinho assim de uma casa de um amigo meu, Geovani
Bruno Souto Marinho, estudou conosco. Eu disse, eu vou
comprar esse carro do teu pai, eu falei; quanto que é o carro?
Ele olhou e falou: rapaz é quatrocentos reais, eu falei:
quatrocentos reais? Eu disse, rapaz, eu não tenho dinheiro, na
época o salário mínimo, lembro perfeitamente, era duzentos
reais, duzentos e vinte, dava o dobro do salário mínimo, um
fusca sem funcionar, mas, eu vou comprar. Cheguei para o Dr.
Esmone, Dr. Esmone, é o seguinte: eu preciso comprar um
carro, ele falou carro? Mas como você tem condições? Eu falei;
eu preciso que o senhor me ajude, ele falou, quanto que é? Eu
falei quatrocentos reais, na época dois salários mínimo. Ele
falou o seguinte: eu vou te ajudar, mas, anota a nota promissória
aqui, você vai pagar em três vezes isso aqui. E aí eu nunca
esqueço exatamente até hoje da sala no Ministério Público,
que eu fiz isso, assinei a notinha promissória lá que eu pagaria
para ele, com três meses, dois meses, eu paguei, e assim
fiquei muito feliz, foi o meu primeiro carro. Mas, deu um trabalho
para o meu pai está aí de prova, ficava a noite todinha
arrumando esse carro, fusca sabe como que é. Então, assim,
são lembranças que hoje me fazem ser muito feliz em lembrar
desses bons momentos da minha vida, e de lá para cá, aí a
gente vai crescendo, arrumei esse carro e comprei, o pai sempre
disse que eu gostava muito de fusca, tive só cinco fuscas na
minha vida na sequência entendeu, cinco fuscas, e assim, a
gente vai crescendo e vai evoluindo. Em síntese, minha vida
sempre foi de muito desafio, de muitas lutas, eu sei que muitas
coisas Deus, ele vai, me reserva mais adiante. Está aqui o meu
amigo de infância Fred, ali, moramos juntos ali no bairro Nossa
Senhora das Graças, nos criamos juntos também. Então, existem
várias pessoas meu amigo ali, em cima do comando acho que
é do som, do áudio também, aluno meu. Enfim praticamente
aqui como dizem: a Casa do Povo, mas eu me sinto mesmo em
casa, várias pessoas, seja direta ou indiretamente fazem parte
do meu convívio, Lenilson Gudes, porque eu já fui assessor de
comunicação do TRE, é uma pessoa ícone aí, é um monstro, o
dinossauro da comunicação. Então, assim, são pessoas que
acompanham nosso trabalho. E em síntese, muito obrigado
Deputado Jesuíno, sucesso, parabéns pela sua atuação nesta
Casa de Leis, tenho certeza que bons registros irão, já estão
na memória desta Casa, seja no âmbito da Polícia Militar,
Bombeiro, Polícia Civil, que eu vejo que é o principal foco
segurança, é o que a sociedade requer. E agradeço a todos os
familiares, amigos presentes, que Deus abençoe e compartilho
esta Comenda de Título Honorífico de Honra ao Mérito com
todos vocês. Muito obrigado.
O SR. JESUÍNO BOABAID (Presidente) – Quebrando o
protocolo, eu vou passar a palavra agora, abrir a palavra
novamente a Sargento Cristina. E também se alguns familiares,
alguma pessoa na galeria quiser externar qualquer fala em
nome dos homenageados, fiquem à vontade.
A SRA. ELANE CRISTINA RIBEIRO DE QUEIROZ – Em nome
do Capitão Jefferson, eu cumprimento o Deputado Jesuíno e os
demais que estão a Mesa, e a todos os familiares que aqui
estão. Na realidade, nós estamos sendo homenageados por
tudo aquilo que o Capitão Jefferson, aqui colocou, pelo trabalho
da FUNRESPOM, que foi em executar as emendas parlamentares
que o Deputado encaminhou. E eu pensei assim: poxa fomos
homenageados por algo que ele mesmo fez, ele mesmo
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destinou, e nós fizemos somente, e os meninos que
trabalharam ali muito, que são do financeiro, Dermone, o
Andrade, e o Sargento Rafael, que aqui não se encontra
presente agora, por estar já no interior, fizemos apenas a
parte de realizar aquilo que o Deputado queria e gostaria. Eu
queria deixar para o Deputado, a primeira vez que eu vi esse
rapaz, em uma manifestação lá em frente ali aqui o 1º Batalhão.
E eu estava lá de madrugada e vendo aquele maluco para lá e
para cá, e eu pensava: meu Deus! Tem alguém realmente
que ainda tira, se rompe daquilo, de tudo, da sua família, do
seu, até mesmo de ser um funcionário público que ele era
para lutar por algo que era para todos estarem ali, todos nós
muito uma massa. E esse dia, não tem como esquecer, quem
foi lá um dia, ou quem estava ali naquele local, sabe muito
bem do que eu falo, e a emoção que carrega através disso.
Então, Jesuíno, foi crescendo, esse garoto foi crescendo, e
crescendo e ganhando nome, e foi aí que veio o Deputado
Jesuíno Boabaid. E nós dentro da corporação, como praça hoje
digo pensávamos muito, meu Deus! Vamos colocar o nosso
voto, não vamos, vamos tentar, será que ele vai realmente
trabalhar em prol da corporação? Em prol daquilo que nós
almejamos? Que é um crescimento é uma promoção, é ter
realmente a valoração que nós queremos? Sim, ele fez, e fez
muito nesses poucos quatro anos, viu Deputado. O senhor
realmente, hoje, eu carrego aqui uma divisa que é orgulho da
minha família, mas que eu tenho consciência e sei que se não
fosse por esse Deputado que iniciou aqui há quatro anos eu
não estaria com esta divisa aqui nos braços, poderia ainda
estar caminhando para isso, e muitos que hoje estão aqui
recebendo e sendo graduado como Sargentos também foi
graças a uma lei que hoje diz que com 10 anos de polícia o
policial sendo Cabo já pode ser formado a Sargento. Então,
deputado, esse reconhecimento jamais será tirado não
somente o que foi feito pelo FUNRESPOM dentro de todas as
emendas parlamentares que está lá, é notório e todos nós
sabemos mesmo. Eu agradeço muito, agradeço muito mesmo
de coração por este dia, pela homenagem que mesmo assim
o senhor ainda presta a todos nós. É o meu muito obrigado
hoje.
O SR. JESUÍNO BOABAID (Presidente) – Alguém mais quer
falar? Com a palavra Edielson.
O SR. EDIELSON SOUZA – Primeiro bom dia a todos,
cumprimentar o Deputado Jesuíno Boabaid, parabenizá-lo pela
iniciativa de homenagear os policiais militares aos quais eu
tenho muito respeito e admiração, se a nossa sociedade apesar
de todos os desafios encontra ainda esperança é graças ao
trabalho de vocês, dedicação, e o deputado é exemplo disso.
Cumprimentar aqui a minha família, cumprimentar a todos
que estão presentes, aos familiares de todos que estão sendo
homenageados, aos profissionais desta Casa, todo mundo tem
um papel importante na sociedade. Meu irmão, o Edirlei é um
grande exemplo e espelho para mim, eu até me emociono ao
falar dele porque sempre ele compra as minhas brigas, ele
sempre sonha comigo e sonhar com a outra pessoa te dá
força, te dá ânimo para poder continuar. O trabalho que eu
executo como jornalista, como comunicador, como médico
veterinário e tudo mais que acontece no dia a dia, todos os
desafios eu procuro enfrentar com muita fé em Deus, com
muita dedicação e a minha base tem sido a família que tem
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sido OS verdadeiros amigos que são os meus pais e o meu
irmão que é exemplo disso. Então eu fico muito feliz de poder
estar aqui e poder homenageá-lo merecidamente, sei que ele
ainda é jovem, tem muito mais conquistas, se tão novo já
conseguiu alçar voos que trouxeram ele até aqui, esse
merecimento e tanta gente pode homenageá-lo eu sei que ele
pode muito mais, me espelho nele para poder avançar e crescer,
poder representar a minha terra também, representar as
pessoas da minha cidade, do meu Estado que amo tanto. A
gente precisa ser espelho para as outras pessoas, nós
precisamos trilhar bons caminhos, ninguém é perfeito, nós
podemos conquistar algo que seja exemplo, seja algo positivo
e que faça diferença na vida das pessoas. Estar aqui hoje
significa isso. Parabéns, deputado, pela iniciativa, pelo trabalho,
lamento que o senhor não esteja a partir do ano que vem,
sinceramente, porque sei do trabalho importante que executa,
da diferença que tem feito ao longo de quatro anos, apenas
quatro anos diante de tantos desafios que a nossa sociedade
ainda enfrenta, mas sei que independente de onde o senhor
estiver realizará um trabalho importante que fará diferença,
como já tem feito, assim como todos nós também podemos
fazer, que possamos nos espelhar em exemplos como esses
que compõem esta Mesa e tantos outros que nós temos no
nosso dia a dia. A todos um ótimo Natal, um feliz Ano Novo, e
bom dia, agradeço pela oportunidade.
O SR. JESUÍNO BOABAID (Presidente) – Com a palavra
Elessandro.
O SR. ELESSANDRO COSTA EUFRÁSIO – Bom dia, quero
cumprimentar a todos, cumprimentar aqui os nossos policiais
militares, nosso Deputado Jesuíno, o Professor Edirlei, eu tinha
ele como Professor Edirlei, eu não sabia o tamanho do currículo
que ele tinha, só lembrava dele lá no cursinho preparatório,
chega eu estou tonto, eu estou me tremendo também porque
eu vim na chuva e estou com frio, se vocês verem eu tremendo
assim é porque eu estou nervoso também, mas é assim. Eu
lembro também do deputado que o Professor Edirlei falou que
lembrava dele do passado quando era bem jovem, eu lembro
quando nós andávamos da Dimples, hoje eu tenho orgulho de
vê-lo como deputado e quando nós estávamos lutando para
ser Agente Penitenciário o Deputado Jesuíno foi um que lutou
bastante por nós, eu não esqueço nunca dessa missão que ele
ficou com a gente aí todo o tempo cobrando para nós tomarmos
posse. E eu tinha um sonho para realizar que eu foquei com 30
anos a querer passar num concurso público, eu me ligava muito
em festa e eu vi que eu só estava perdendo com isso. Ao
nascimento da minha filha eu foquei nos estudos, e eu tinha
um sonho e com isso o Professor Edirlei eu me inspirava muito
nele, um ótimo professor, ele tem uma dinâmica muito boa na
aula e com isso eu aprendi a ter admiração por ele e hoje eu
tenho só a agradecer o Edirlei por ter realizado esse sonho.
Era isso, parabéns Edirlei, muito obrigado pelo convite.
O SR. JESUÍNO BOABAID (Presidente) - Obrigado
Alessandro. É eu só tenho que fazer as considerações finais,
agradecer a todos os presentes, homenageados. O
reconhecimento que eu digo, sempre, nesta Casa Legislativa
ao longo destes quatro anos, tem que ser em vida, não em
morte. Se um dia colocarem o nome em uma rua e se um ente
meu estiver vivo, ou estiver em Rondônia, eu peço para tirar o
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nome desta rua, ou da escola. Eu não sou muito adepto a
reconhecimento pós-morte, não. As pessoas têm que ser
valorizadas, tem que ter uma fala, exemplo. Às vezes você
está ao lado de uma pessoa que você tanto ama você tanto
sabe do valor da importância dela, e às vezes não fala. Eu vejo
às vezes na internet, facebook eu via a leitura de um pai que
tinha um filho, essa mensagem chegou para muitas pessoas.
E aí ele coloca às vezes você está ao lado de seu filho e você
não o abraça, você não dá a devida atenção, você não se
expressa da forma que deve se expressar. E as pessoas são
carentes, sim, de ter pelo menos uma fala de ‘eu te amo’, você
é importante. Então são coisas que devem ficar marcadas. Eu,
como o Edirlei falou, e o Alessandro por último, a gente vem,
eu tenho 38 anos de idade, nasci aqui na Arigolândia, vim de
uma família humilde. Todo mundo pensava que eu e o meu
irmão, que hoje é delegado de polícia, seríamos o .... Teríamos
um rumo totalmente diferenciado do que este que nós
conseguimos. Então, a Polícia Militar tenho muito valor e
respeito, eu amo e carrego no meu peito. E se fosse da vontade
e tivesse a devida permissão eu retornaria as fileiras desta
Polícia Militar. Todavia, a constituição federal de 1988 tratou
nós militares de uma forma apartada. Nós somos não somos
cidadãos, por completo. Porque infelizmente eu fico me
perguntando: eu com 38 anos de idade saio do Parlamento e
volto, estou aposentado com 38 anos de idade. É um absurdo!
Eu ... Todavia também não é um valor que não é, é um valor
proporcional. Mas sigo minha vida de cabeça erguida. Sigo o
meu trabalho à frente da maior Associação que eu carrego no
meu peito. E aqui eu tenho um bóton. O primeiro bóton que eu
carrego no um peito é o da associação que eu carrego no meu
peito, ASSFAPOM, a qual nós fundamos, a qual nós tratamos
ela como se fosse, eu trato ela como a minha segunda filha,
que me deu condições de chegar aonde eu cheguei. Sei de
quanto é tortuoso você encabeçar algumas lutas em prol de
um coletivo e às vezes esse coletivo, alguns, não darem nem o
mínimo ou não reconhecer. Mas para mim isso não importa, o
que importa para a minha pessoa e para esses que estão
conosco é saber que tudo o que nós fizemos, fizemos de
coração, fizemos por ideais, fizemos pensando em dias
melhores. Segurança Pública foi o meu foco, sim, mas eu não
me refutei a lutar por vários temas espinhosos que ficarão
marcados aqui nos Anais desta Casa como deputado mais
atuante, como eu posso falar assim, que está registrado dentro
do sistema, o sistema que nós temos, interno, com mais de
1.098 proposituras apresentadas entre Requerimentos, Leis
complementares, Leis Ordinárias, Emendas Constitucionais e
outras coisas. Mas fica aí Jefferson, Cristina e todos os presentes
aqui, Macêdo. Todos, todos. Para mim eu queria dar uma
medalha para muitas pessoas que fazem a máquina fluir. Eu
concedi a maior comenda, as maiores comendas para
servidores, não foi para magistrados, não foi para
desembargadores, não foi para procuradores. Foram para
servidores, o qual eu priorizei analisar o seu currículo, a exemplo
de hoje nós temos Lenilson Guedes que recebeu recentemente
a maior comenda deste Poder Legislativo. Também o Dr. Carlos
Manvailer, também recebeu esta comenda que é uma honraria
de reconhecimento como cidadão honorífico, cidadão
rondoniense. Eu analisando o currículo de cada um. Mas por
quê? Não é que o desembargador é uma autoridade não tenha
o devido currículo e possa ser deferido. É porque essas pessoas
também fizeram jus, e às vezes dentro deste Poder Legislativo,
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exemplo do Dr. Carlos Manvailer 36 anos de Poder Legislativo,
não era devidamente reconhecido. Mesmo sendo às vezes
Secretário Legislativo desta Casa. E as pessoas têm que ser
valorizadas, mesmo que seja de um faxineiro. Todo mundo é
importante para uma máquina fluir. Se você é bom, você não é
bom sozinho, você tem pessoas que estão ao lado, ou por trás
de você.
E nesta segunda feira também, próximo dia 10, estarei
homenageando a Banda de Música, e aí a comenda foi através
do Deputado Lazinho que tinha muitas medalhas e entregou
para toda a Banda de Música. E à Associação, aos Membros da
ASSFAPOM, que eu vou fazer a entrega. Não estarei sendo
homenageado, mesmo sendo Presidente, até porque eu acho
que, acho não, não tem o motivo, é antiético, colocar eu mesmo
como sendo homenageado. Para mim homenagem aos
diretores; às pessoas que estiveram ao meu lado para chegar
aonde cheguei. Então, Edirlei, parabéns por você ser essa
pessoa, uma pessoa que mostra que quando quer se busca e
se conquista. Não adianta aqueles que murmuram; que se
lamentam; que reclamam da vida, que não tiveram condições
de nada. É um exemplo, também, que eu foco muito, o Ministro
do Supremo Tribunal Federal que hoje está aposentado, o
Ministro Joaquim Barbosa, que foi negro, engraxate, tem uma
vida assim, um currículo invejável. Ele poderia ser também,
algo que a sociedade olha, na maioria das vezes, diferente
para raça negra, diferente para os pobres, diferente para a
classe da minoria. Então, ele mostrou que quando quer se
conquista e se avança. E, esse título com 34 anos de idade,
Edirlei, você pode ter certeza que quando você chegar se Deus
quiser aos 60 anos, 70 anos, não sei se a gente chega, porque
essa juventude, hoje, é muita correria. Eu falo sempre, ontem
eu estava fazendo o cálculo com a Ada. Ada, estou com 38;
com mais 22, será que ainda tenho.... Mas tenho sim.
No mais, a gente agora finaliza a Cerimônia e terá um
coquetel aí no Salão Nobre desta Casa. Um bom final de ano a
todos, um bom natal, que o ano de 2019 possa ser muito melhor
do que esses anos, esse ano de 2018 esperamos isso. Brasileiro
sempre tem o foco de pensar positivo na sua maioria. Fizemos
uma série de mudanças, e, agora esperamos que essa mudança
possa trazer algum resultado, porque senão trouxer resultado,
temos de continuar buscando as mudanças, perseverar,
perseverar, não adianta.
Invocando a proteção de Deus e em nome do povo
rondoniense, declaro encerrada esta Sessão Solene.
Convidamos a todos para o coquetel que será servido no Salão
Nobre desta Casa de Leis. Um bom-dia a todos e obrigado.
(Encerra-se esta Sessão Solene
às 10 horas e 32 minutos)

SUP. DE RECURSOS HUMANOS

ATO N°2743/2018-SRH/P/ALE
O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos termos
do Artigo 11 da LC nº 967, de 10 de janeiro de 2018, resolve;
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PRORROGAR:
A cedência da servidora CANDIDA MARIA ARAÚJO DA
SILVEIRA, cadastro nº. 100009698, Cargo de Assistente
Técnico Legislativo, para desenvolver suas atividades na
Assembleia Legislativa do Estado da Paraíba, sem ônus para
este Poder Legislativo, no período de 1º de janeiro a 31 de
dezembro de 2019.
Porto Velho, 11 de dezembro de 2018.
MAURÃO DE CARVALHO
PRESIDENTE

ARILDO LOPES DA SILVA
SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº2767/2018-SRH/P/ALE
O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos termos
dos Artigos 11 e 24 e anexo VI, da LC nº 967, de 10 de janeiro
de 2018, resolve:
PRORROGAR, até 31 de janeiro de 2019, a Comissão Especial
de Licitação – CEL, para Contratação de Agência de
Propaganda para Prestação de Serviços de Publicidade,
instituída pelo ATO Nº 2400/2017-SRH/P/ALE, publicado no
Diário Oficial nº 196 de 23/11/2017.
Porto Velho, 13 de dezembro de 2018.
MAURÃO DE CARVALHO
PRESIDENTE

ARILDO LOPES DA SILVA
SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº 531/2018-SRH/D/P/ALE
O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos termos
do Artigo 10 da LC nº 730 de 30 de setembro de 2013 e, o que
disciplina a Resolução n° 327, de 9 de março de 2016.
RESOLVE:
Conceder 03 (três) diárias no período de 18 a 20/12/2018 a
servidora relacionada, que irá participar de Reunião no
Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente e
no Fundo de Direitos para Criança e Adolescente, na cidade
de Brasília - DF, conforme Processo nº 0015663/2018-02.
Matrícula:
Nome:
Cargo:
Lotação:

200161393
Surama Bastos dos Santos
Assis Técn
Com.Def. da Criança, da M, do Idoso

Porto Velho - RO, 17 de Dezembro de 2018.
MAURÃO DE CARVALHO
PRESIDENTE

ARILDO LOPES DA SILVA
SECRETÁRIO GERAL
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