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TAQUIGRAFIA

11ª SESSÃO SOLENE PARA ENTREGA
DE TÍTULO HONORÍFICO

DE CIDADÃO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Em 12 de Maio de 2017

Presidência do Sr.
JESUÍNO BOABAID - Deputado

(Às 09 horas e 25 minutos é aberta a Sessão)

O SR. LENILSON GUEDES (Mestre de Cerimônias) – Senho-
ras, 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 de Título Honorífico de Cidadão do Estado
de Rondônia, ao Dr. Juacy dos Santos Loura Júnior; Título
Honorífico de Honra ao Mérito, ao Dr. Shalimar Cristian Priester
Marques e Medalha do Mérito Legislativo ao senhor Cletho Muniz
de Brito.

Convidamos para compor a Mesa o Excelentíssimo Se-
nhor Deputado Estadual Jesuíno Boabaid, proponente desta
Sessão Solene de homenagem; Exmo. Sr. Desembargador Dr.
José Jorge Ribeiro da Luz, Tribunal de Justiça do Estado de
Rondônia; Exmo. Sr. Dr. Telson Ferreira, Desembargador do
TRE do Distrito Federal e Presidente do Colégio Permanente
dos Juristas da Justiça Eleitoral; Exma. Sra. Dra. Andréia No-
gueira, Juíza Eleitoral; Exmo. Sr. Juiz Dr. Juacy dos Santos Lou-

ra Júnior, homenageado com o Título de Cidadão do Estado
de Rondônia; Exmo. Sr. Dr. Shalimar Cristian Priester, Promo-
tor de Justiça homenageado também aqui na Assembleia
Legislativa do Estado de Rondônia com Título Honorífico de
Honra ao Mérito e o Exmo. Sr. Cletho Muniz de Brito, Superin-
tendente do INCRA, também homenageado.

O SR. JESUÍNO BOABAID (Presidente) – Invocando a pro-
teção de Deus e em nome do povo rondoniense declaro aber-
ta esta Sessão Solene que Outorga o Título de Cidadão do
Estado de Rondônia, Título de Honra ao Mérito e Medalha de
Mérito Legislativo.

O SR. LENILSON GUEDES (Mestre de Cerimônias) –
Convidamos a todos para ouvirmos o Hino Céus de Rondônia,
composição de Joaquim de Araújo Lima e música do Doutor
José de Mello e Silva.

(Execução do Hino Céus de Rondônia)

O SR. LENILSON GUEDES (Mestre de Cerimônias) – Antes
das palavras iniciais de Sua Excelência Senhor Deputado
Jesuíno Boabaid, proponente desta Sessão Solene de home-
nagens, queremos registrar aqui a presença e retificar ao
Excelentíssimo senhor Dr. Juacy dos Santos Loura Júnior, é
Vice-Presidente do IDERO, Vice-Presidente Regional do COPEJE
e outras funções de grande relevância aqui no Estado de
Rondônia. Registrar também a presença do Excelentíssimo
senhor Marcelo Stival, Juiz Federal; Dr. Manoel Veríssimo, re-
presentante do Instituto do Direito Eleitoral de Rondônia; Sr.
Marcelo Marinho, Coordenador do TRE; Senhores, familiares
do homenageado Sr. Cletho Muniz de Brito; familiares do ho-
menageado Dr. Shalimar Christian Priester; familiares do ho-
menageado Dr. Juacy, e também do Dr. Hélio Teixeira Lopes
Filho, Diretor da Inteligência, Delegado de Polícia Civil, Dele-
gado titular da DI, Diretor da Inteligência da Polícia Civil; Davino
Gomes Serrath, Excelentíssimo Senhor Vice-Prefeito do Mu-
nicípio de Guajará-Mirim; Coronel BM Ronaldo Nunes Perei-
ra; Sr. Marcelo Vítor Duarte Correa, Secretário Executivo, re-
presentante aqui do Vice-Governador; servidores do Instituto
Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA; Senhor
Katuo Okabayashi, representante do Excelentíssimo Sr. Sena-
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dor Valdir Raupp e da também da Deputada Federal Marinha
Raupp.

Excelentíssimo Sr. Deputado Jesuíno Boabaid; o
Excelentíssimo Sr. Desembargador Rowilson Teixeira, Presidente
do TRE, informa a Vossa Excelência que lamentavelmente por
incompatibilidade de agenda não foi possível comparecer a esta
solenidade de outorga de Título Honorífico de Cidadão do Esta-
do de Rondônia e outras homenagens, que serão realizadas
nesta Casa de Leis hoje dia 12 de maio. Aproveita o ensejo
para solicitar que sejam transmitidas suas congratulações aos
homenageados.

O SR. JESUÍNO BOABAID (Presidente) - Em primeiro lugar
eu gostaria de cumprimentar todos os presentes que estão
prestigiando aos referidos homenageados, a Mesa,
Desembargador Jorge Ribeiro da Luz; Dr. Telson Ferreira; Dra.
Andréia Nogueira; Dr. Juacy, Dr. Shalimar e o Dr. Cletho Brito,
do INCRA, o famoso Brito do Incra, se sinta cumprimentado
também. Essas comendas, na verdade são 3 comendas; a
comenda do Dr. Shalimar é um Título Honorífico de Honra ao
Mérito. Dr. Shalimar, Promotor de Justiça, hoje atualmente co-
manda a Curadoria da Segurança Pública, e, como Promotor
de Justiça vem atuando na parte de segurança de forma aguer-
rida na busca da melhoria de condições de trabalho dos traba-
lhadores, bem como busca incansavelmente a questão da
reestrutura física, isso eu estou falando de trabalho, mas, pre-
enche todos os requisitos legais, e formais para a devida
comenda. Dr. Brito do INCRA foi deputado estadual, atualmen-
te é Superintendente do INCRA de Rondônia, e o currículo dele
vai ser lido e todas as pessoas que também estão presentes
poderão analisar que tem também os devidos requisitos para a
devida comenda. Dr. Juacy, essa maior comenda que é deferida
por esta Casa, Título de Cidadão Honorífico de Honra ao Méri-
to, mas, na verdade não é essa, na verdade é Título Honorífico
de Cidadão do Estado de Rondônia, a capa aqui do processo
está errada, Título Honorífico de Cidadão do Estado de Rondônia,
é uma comenda que é dada as pessoas que não são residen-
tes, não nasceram no Estado de Rondônia. E também tem um
currículo Dr. Juacy é um processo, vai ser lido também aqui,
mandou o atualizado, tem um trabalho brilhante aqui na Justi-
ça eleitoral como um advogado, como pessoa, é digno sim
dessa comenda, eu me sinto muito honrado em poder ser o
proponente desse requerimento, dessa propositura e a plená-
ria desta Casa chancelar e conceder ao senhor hoje esse mé-
rito. Hoje o senhor pode falar que o senhor é cidadão
rondoniense, então a homenagem é de vocês.

Eu quero passar a palavra agora primeira Oradora, no
caso a primeira inscrita a Dra. Andréia Nogueira para poder
falar quanto às comendas ora deferidas.

A SRA. ANDRÉIA NOGUEIRA – Sr. Deputado Jesuíno,
Desembargador José Jorge, Dr. Telson Ferreira, Dr. Juacy, Dr.
Shalimar e o Dr. Brito, cumprimento a todos, bom dia. Bom,
essa homenagem é uma homenagem muito especial, são pes-
soas aqui, o Dr. Shalimar, o Dr. Brito e o Dr. Juacy, são pessoas
que atuam em favor do nosso Estado de Rondônia, cada um na
sua área. O Dr. Shalimar como explicado aqui pelo Deputado
Jesuíno tem atuado na segurança pública e tem feito um traba-
lho de excelência e competência. O Dr. Brito é Superintendente
do INCRA, acho que foi a semana passada ou retrasada eu tive
uma reunião lá com ele, não sei se ele lembra, representando
o DER e lá na sala dele, ele me mostrou os mapas que eu
lembro até hoje de várias áreas aqui do Estado de Rondônia
que estão em conflitos e que ele tem atuado no sentido de

resolver essa situação aqui de terra. E o Dr. Juacy que é um
homem assim, um advogado, ele foi Desembargador Eleitoral
e ele mudou assim a nossa história, porque até então Rondônia
não era conhecida no Brasil todo, ainda mais assim por ques-
tão de um profissional como ele, ele levou o nome de Rondônia
e com isso ele abrilhantou todos nós, porque ele é uma pes-
soa muito querida nacionalmente, ele é um homem que estu-
da muito, sempre está ali, a gente no grupo ele passando
informação, decisões do TSE, atualizando todo mundo, para-
béns Dr. Juacy, essa homenagem é muito especial e devido
até porque o senhor não nasceu no nosso Estado, e, desejo
sucesso a todos. Obrigada.

O SR. JESUÍNO BOABAID (Presidente) – Segundo orador
inscrito, Dr. Telson Ferreira, Desembargador do TRE do Distri-
to Federal e Presidente do Colégio Permanente dos Juristas
da Justiça Eleitoral.

O SR. TELSON FERREIRA – Sr. Presidente Sr. Deputado eu
peço licença a V.Exª para fazer uso da tribuna. Bom dia a
todos. Eu gostaria de inicialmente agradecer a calorosa
receptividade que estou tendo do povo rondoniense, a minha
primeira vez que eu tenho o prazer de visitar esta cidade numa
ocasião que para mim é muito significativa, portanto, na Casa
do Povo do Estado eu gostaria de agradecer o carinho e a
receptividade muito calorosa. Excelentíssimo Sr. Deputado
Jesuíno, gostaria de parabenizá-lo pela propositura, o
Desembargador José Jorge Ribeiro gostaria de cumprimentá-
lo em nome do Tribunal de Justiça do Estado; a Dra. Andréa
Nogueira que eu já conhecia pelas redes sociais, não é Dra.
Andréa, tenho o maior prazer de tê-la compondo o nosso Co-
légio Nacional dos Juristas; o Dr. Juacy, Dr. Shalimar e Dr. Cletho
gostaria também da mesma forma parabenizar pela mereci-
da homenagem que Vossas Excelências recebem no dia de
hoje. E antes de falar um pouco sobre o homenageado eu
gostaria de dizer que para mim foi uma surpresa imensa quan-
do eu recebi o convite do Juacy para vim aqui ao Estado, na
terra de Vossas Excelências, porque não só para mim, mas,
eu acho que para muita gente, o Dr. Juacy de fato já era digno
e era de notório conhecimento de todos que ele já era desta
terra maravilhosa, então ficamos surpresos de saber que ele
nasceu em Manaus, ou seja, ele não é cidadão rondoniense.
Então gostaria de dizer, Juacy, o seu conhecimento, a sua no-
toriedade, você leva o nome do Estado há bastante tempo
para o Brasil inteiro elevando o conceito do povo rondoniense
para todo o país. Então, eu gostaria de dizer que V. Exª era de
fato e agora é de direito Cidadão Rondoniense. Eu gostaria de
parabenizar de maneira especial o Sr. Juacy, pai do homena-
geado, a Sra. Guiomar, a Elaine, a esposa dele, como também
o Rodrigo, o filho do Dr. Juacy, porque eu acho que na Casa do
Povo podem ter certeza que os senhores e as senhoras repre-
sentam muito bem este Estado. Sobre o homenageado o que
eu tenho a dizer? Eu só tenho a dizer e na realidade agrade-
cer o Dr. Juacy por bem representar o Estado no nosso país
inteiro. Juacy, eu acho que Vossas Excelências já têm conheci-
mento, ele é uma figura nacional, Juacy é querido lá em Brasília
não só pelo Poder Legislativo, mas, principalmente ele é mui-
to respeitado na Justiça Eleitoral brasileira, é amigo íntimo,
inclusive, de vários ministros, viu Desembargador, é conheci-
do exatamente pela sua competência, pela sua perseverança,
pelo seu conhecimento jurídico, principalmente no campo elei-
toral, pela qualidade dos seus brilhantes votos que foram pro-
feridos na Egrégia Corte Regional aqui do Estado. Então, o Dr.
Juacy representa com dignidade todo o Estado perante o nos-
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so País, julgador íntegro, cidadão respeitável, juiz exemplar,
Dr. Juacy, eu tenho o maior prazer e uma admiração incalculá-
vel pelo ser humano que Vossa Excelência é; advogado respei-
tado, querido e pai altamente dedicado, portanto, gostaria de
parabenizar mais uma vez a iniciativa do Poder Legislativo lo-
cal de outorgar o Título de Cidadão ao Dr. Juacy. Pois então,
gostaria de terminar essas breves palavras e agradecer o cari-
nho do qual estou sendo recebido pelo Estado. Muito obrigado.

O SR. JESUÍNO BOABAID (Presidente) – Agora com a pala-
vra, o Desembargador Dr. José Jorge Ribeiro da Luz.

O SR. JOSÉ JORGE RIBEIRO DA LUZ – Excelentíssimo senhor
Deputado Jesuíno Boabaid, Presidente desta Sessão Solene;
Excelentíssimo Sr. Dr. Telson Ferreira, membro do Tribunal
Regional Eleitoral do Distrito Federal; Dra. Andréia Nogueira,
Juíza Eleitoral e Procuradora do DER; senhoras e senhores.
Nós temos primeiro que parabenizar a iniciativa da Assembleia
Legislativa em honrar 03 pessoas que de propósito eu não as
nominei, são pessoas dignas das homenagens, claro, senão,
não as teríamos, mas, muito mais que isso, dignas do reco-
nhecimento do Estado de Rondônia, de sua população como
um todo. Estou em Rondônia há quase 30 anos e tive o prazer
de ver o início na sua primeira atividade, o judicante Dr. Shalimar,
então menino que iniciava e começava ali a engatinhar nas
lides jurídicas, e, hoje, homenageado pelo Estado de Rondônia,
parabéns Dr. Shalimar. Tive também o prazer de ver iniciar
nas lides jurídicas, também começando a engatinhar o Dr. Juacy,
ainda até antes disso, não é Dr. Juacy? Ainda como aluno e
pretenso futuro Desembargador Eleitoral e pretenso futuro
grande advogado que hoje é, e, legitimamente homenageado,
brilhantemente homenageado. Não tive por infelicidade, o pra-
zer de ver o início da carreira do nosso grande amigo Brito, no
entanto, o privilégio maior meu é de que ele me viu iniciar, ele
foi uma das pessoas ainda que não presente, que me ajudou a
dar à luz, que me ajudou a ver a luz, que ajudou que me fosse
dada à luz e ele sabe disso. Pessoa também das mais altas
escalas do nosso Estado, pessoa que ajudou a construir o nos-
so Estado, ajudou a formar o Estado de Rondônia, ajudou a
colocar cada cidadão no seu devido lugar nas áreas rurais do
nosso Estado, juntamente com algumas pessoas ele é o res-
ponsável pela formação do Estado de Rondônia, pela forma-
ção territorial e divisão do Estado de Rondônia. Esta homena-
gem, Brito, e ouso chamá-lo de Brito, essa homenagem é o
início do reconhecimento do trabalho que o você, Britão, tem
feito pelo Estado de Rondônia. Nós rondonienses e rondonianos
estamos de parabéns por termos 03 pessoas hoje homenage-
adas no nosso seio como homenageados. Parabéns não só
para eles, congratulações não só a eles, a nós por estarmos
recebendo essas 03 pessoas em nosso seio como nossos ho-
menageados, muito obrigado, parabéns aos 03, Dr. Shalimar,
Dr. Juacy, e Cletho Muniz de Brito. Nós estamos mais congratu-
lados do que os senhores três. Muito obrigado senhores.

O SR. LENILSON GUEDES (Mestre de Cerimônias) – Convi-
damos para compor a Mesa, sua Excelência a senhora Dr. Gisele
Dias de Oliveira Bleggi Cunha, Procuradora do Ministério Públi-
co Federal aqui em Rondônia. E queremos registrar a presen-
ça do senhor jornalista, radialista Everton Leoni, ex-deputado
estadual que também está conosco nesta Sessão de Homena-
gens.

O SR. JESUÍNO BOABAID (Presidente) – Com a fala agora,
Dr. Marcelo Marinho, Coordenador do TRE.

O SR. MARCELO MARINHO – Bom dia a todos. Excelentíssimo
Senhor Deputado Jesuíno, pessoa que eu cumprimento as de-
mais autoridades. É me dada a honra de falar brevemente
sobre o homenageado Dr. Juacy Loura Júnior, do qual eu tive
um duplo privilégio, primeiro como servidor do TRE de Rondônia,
ver a sua brilhante atuação à frente da Corte Eleitoral
rondoniense, tanto no primeiro biênio como na recondução do
seu mandato, sendo testemunha de decisões que se tornaram
jurisprudência em nível nacional, na Justiça Eleitoral. E tam-
bém, digo duplo privilégio porque nesse mesmo período me
tornei amigo do Dr. Juacy, de sua família. Então posso home-
nagear, posso ser um referendador da sua dedicação como
jurista eleitoral e também como uma pessoa de notória inte-
gridade, em dias que o nosso País procura pessoas probas,
pessoas comprometidas com as instituições públicas. Então,
muito justa esta homenagem, esta comenda em reconhecer o
Dr. Juacy como nosso conterrâneo a partir de então, como
cidadão rondoniense. Com essas breves palavras, quero aqui
trazer, então, uma parte do testemunho da Justiça Eleitoral de
Rondônia e também aqui dos convidados que estão a presen-
ciar esta homenagem. Obrigado.

O SR. JESUÍNO BOABAID (Presidente) – Com a palavra
agora, Dra. Gisele, Procuradora do Ministério Público Federal.

A SRA. GISELE DIAS DE OLIVEIRA BLEGGI CUNHA – Cum-
primentar todos da plateia, todas as autoridades da Mesa em
nome do Deputado Jesuíno, proponente desta sessão pública
de homenagens. E eu estou aqui para falar de uma pessoa
que está sendo homenageada hoje, e eu tive oportunidade de
passar alguns anos, quando eu assumi o cargo de Procuradora
Regional Eleitoral, eu pude conviver com o Dr. Juacy. Eu tive
oportunidade de poder desfrutar da presença dele. Ele é juris-
ta, advogado, o Dr. Juacy é um ilustre operador do Direito e
exímio estudioso da matéria eleitoral, como todos já sabem.
Eu também tive a sorte de testemunhar o seu brilhante
profissionalismo, seu elevado conhecimento técnico, e, sua
aperfeiçoada sabedoria intelectual, e dedicação incansável no
trabalho nas sessões do Tribunal Regional Eleitoral do Estado
de Rondônia, entre os anos de 2003 e 2016, período em que
eu exerci a função na Procuradoria Regional Eleitoral, naquele
Tribunal. Nas sessões em que ele se fazia presente, os deba-
tes jurídicos sempre se aperfeiçoavam, faziam-se mais enri-
quecidos pelas contribuições do eminente magistrado eleito-
ral, que sempre se debruçava de maneira singular frente aos
casos mais complexos. E com maestria ímpar, sabia expressar
com muita clareza técnica e propriedade, seus reluzentes
posicionamentos jurídicos frente a cada caso concreto. E den-
tre as inúmeras qualidades, o que mais me chamava à aten-
ção na pessoa, era sua seriedade com que conduzia os pro-
cessos eleitorais. Com efeito, o Dr. Juacy era mestre em dosar
precisamente as reprimendas tanto eleitorais como penais, que
deviam ser aplicadas às pessoas que estavam sob seu crivo.
Nem de menos, para deixar uma conduta impune e a socieda-
de desprotegida e também nem de mais, para ser desneces-
sariamente rigoroso e por consequência injusto com seu se-
melhante. Ou seja, Sua Excelência era categoricamente justa
na medida de punir. Característica das mais importantes quan-
do se está diante de um julgamento de condutas humanas é a
capacidade de se exercer o equilíbrio com equilíbrio o juízo de
ponderação e equidade na aplicação das normas. E o Dr. Juacy,
como jurista de formação sólida e conhecimentos técnicos
aprofundados, sabia exercer com muita perspicácia tal juízo. E
esta não é a primeira vez que eu chamo atenção do seu desta-
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cado talento. Essa qualidade, para mim, uma das mais admi-
ráveis no ser humano, faz do homem num ser que se preocupa
com sua trajetória nessa existência ao tempo que tem o per-
feito discernimento que a hipocrisia e o falso moralismo se
revelam numa das mais abomináveis falhas do caráter huma-
no, vício que tem cada vez mais que ser vigiado no nosso com-
portamento e excluído de todo o comportamento humano. So-
bre o assunto, eu menciono aqui a lição de todos conhecidos
do nosso Mestre Jesus, o ser que mais deu exemplo de caráter,
de postura, de ética, de solidariedade e de amor entre os ho-
mens, o qual deve sempre servir de exemplo para todas as
demais pessoas que aqui nesse planeta estão presentes.  Ve-
jamos. O Grande Mestre por sua vez em uma de suas memo-
ráveis parábolas, conforme narra Matheus, 7:3 a 5; chamou a
atenção de que o ser humano tem o inadequado hábito de
enxergar com lente de aumento as falhas dos outros e ser
míope quando analisa suas próprias falhas. Vejamos o trecho
do Evangelho que traz o assunto à tona. Jesus disse: “como é
que vedes um argueiro no olho do teu irmão, quando não ve-
des uma trave em seu olho? Hipócritas, tirai primeiro a trave
do seu olho e depois, então, vede como podereis tirar o ar-
gueiro do olho do vosso irmão”. Com efeito, uma das grandes
insensatezes da humanidade, e que Jesus queria chamar aten-
ção é que os homens enxergavam sempre os defeitos alheios
em vez de enxergar as suas próprias falhas. A parábola acima,
tão antiga e ao mesmo tempo tão atual, trouxe como foco o
julgamento de condutas humanas realizado pelos próprios se-
res humanos. E o que Cristo quis dizer com isso? Quis dizer
que: deve-se ter muita cautela ao exercer o julgamento moral
dos outros, uma vez que nós mesmos também cometemos
muitos erros. E como cometemos. O Mestre prega que todo
julgamento exercido, todo julgamento faz da indulgência um
dever para com todos os que julgam. Todos. E aqui eu me
refiro, não só os que exercem as funções judiciais propriamen-
te ditas, mas todo o ser humano que possui o hábito de reali-
zar o julgamento das condutas alheias, mesmo que esse julga-
mento se realize exclusivamente na seara da própria consciên-
cia.  E assim o Mestre diz que deve ser, porque ninguém há que
não necessite para si próprio também desta indulgência. Com
efeito a prática da indulgência nos ensina que não devemos
julgar com mais severidade os outros do que julgamos a nós
mesmos, nem condenar em outrem aquilo que nos absolve-
mos. E, antes de aprontar o erro alheio, vejamos se a mesma
censura não pode ser feita a nós mesmos. Se refletirmos so-
bre essa parábola contada por Jesus, veremos que a função de
julgar as condutas alheias exige um enorme polimento de ca-
ráter para ser prudentemente exercida. E esse polimento de
caráter eu consegui observar na conduta do Dr. Juacy quando
proferia seus votos na Corte Eleitoral. E por outro lado eu não
conseguia enxergar uma gota sequer de presunção,
autoritarismo ou arrogância que poderia macular os seus vo-
tos na Corte. Ou seja, o Doutor Juacy conseguia aplicar com
precisão de um perito as necessárias indulgências que cada
julgamento merecia. Não para passar a mão na cabeça naque-
les que cometiam erros graves, porque se assim o fizesse,
estaria contribuindo para a própria desgraça do acusado e da
coletividade em geral; mas falo aqui daquela indulgência fra-
terna, solidária e salutar mencionada por Jesus na parábola
que se faz indispensável no exercício da nobre, porém, dificíli-
ma e tortuosa função de julgar as condutas dos outros.

Bom, o pouco que eu disse aqui serve para mencionar
que o profissional hoje aqui homenageado com o Título Honorífico
de Cidadão do Estado de Rondônia, sabe exercer com afinco o
seu juízo crítico e sabe com maestria praticar a ética, a moral

e a equidade em todo posicionamento que externa. Eu fui tes-
temunha disto. E ainda destaco que pude crescer muito com o
exemplo do Dr. Juacy na Corte Eleitoral, pessoa a qual admiro,
estimo, e respeito muito com os meus mais sinceros senti-
mentos. Quem teve a sorte de ladear com ele, como eu tive,
consegue experimentar os valores mais sublimes do ser hu-
mano. Honestidade, integridade, moralidade, dedicação às
causas comuns e coletivas e humildade. Também não se con-
segue deixar de perceber a ofuscante dedicação profissional
e sabedoria intelectual que o mesmo ostenta. Ostentação esta
exercida na maior simplicidade.

Bom, Dr. Juacy o senhor sabe que eu sou sua amiga de
coração e não poderia deixar de estar presente neste mo-
mento tão especial da sua trajetória pessoal e profissional.
Parabéns!

O SR. LENILSON GUEDES (Mestre de Cerimônias) – Convi-
damos para compor à Mesa o Exmº. Sr. Vice-Governador do
Estado de Rondônia, Dr. Daniel Pereira e registramos as pre-
senças do Exmº. Sr. Desembargador Gilberto Barbosa e do
Secretário da CAARO, Dr. Pitágoras Marinho.

O SR. JESUÍNO BOABAID (Presidente) – Com a fala agora,
chegando e o senhor já esteja à vontade para fazer uso da
fala, Vice-Governador Daniel Pereira.

O SR. DANIEL PEREIRA – Sr. Presidente Deputado Jesuíno
Boabaid, em nome de quem eu quero saudar todos os compo-
nentes da Assembleia Legislativa, parabenizá-lo pela brilhan-
te iniciativa, saudar os demais componentes da Mesa, o nosso
querido Desembargador Dr. José Jorge Ribeiro da Luz, de qual
originariamente as nossas profissões são as mesmas, não é
Doutor? Originariamente são as mesmas, a gente conversava
sobre isso esses dias. O Dr. Telson Ferreira, nosso
Desembargador do TRE do Distrito Federal aqui presente e
com certeza veio para ilustrar e homenagear o Juiz Doutor
Juacy dos Santos Loura, seja muito bem-vindo ao Estado de
Rondônia, Doutora Gisele Bleggi Cunha, nossa Procuradora do
Ministério Público Federal e também atuou no eleitoral até
recentemente; Doutora Andréia, Juíza Eleitoral aqui presente;
Doutor Shalimar também homenageado; meu amigo Cletho
Muniz de Brito, e a todos os senhores e senhoras. Primeiro
pedir desculpas por não ter chegado ao exato momento de
iniciar a solenidade, mas, saudar também o Doutor Gilberto,
que se faz presente, todos os senhores e senhoras que aqui
estão. Porque nós estamos trabalhando uma demanda que
envolve toda a área de segurança pública com o foco na ques-
tão da criança e adolescente e estávamos numa audiência no
Juizado Especial da Criança e Juventude com o Dr. Tramontini
e com o Dr. Evérson Pini, daí o motivo do nosso atraso, mas,
creio seja por uma boa razão. Mas por outro lado, eu não
poderia deixar de vir aqui num momento que a Assembleia
Legislativa faz um reconhecimento que nós entendemos ex-
tremamente justo e o qual concordamos em gênero, número
e grau com ele, ao fazer, prestar as suas homenagens a três
pessoas, três cidadãos exemplares do Estado de Rondônia,
difícil para a gente até estabelecer qual é a ordem de impor-
tância aqui, portanto, eu vou estabelecer a ordem de tempo
de convívio, e a ordem de tempo de convívio aqui o mais anti-
go deles, não porque seja o mais velho, é o nosso querido
Cletho Muniz de Brito. Eu já tenho muito tempo de convívio
com o Brito, inclusive, num dos momentos mais difícil do Esta-
do de Rondônia, quando ocorreu o famoso massacre de
Corumbiara, o Brito, era o Superintende do INCRA. E podem
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ter certeza os senhores se todo mundo tivesse trabalhado em
sintonia com o pensamento e as ações do Brito, essa mancha
não pesaria sobre a sociedade de Rondônia. Então, Brito, eu
acho que é muito importante a gente estabelecer esse tipo de
coisa e o profissional exemplar que você é, por outro lado, eu
na condição de servidor público federal, fico muito feliz de ver
um servidor público federal sendo homenageado pela
Assembleia e principalmente sendo esse servidor público do
INCRA, que é uma instituição basilar para a existência do pró-
prio Estado de Rondônia. Hoje a gente, o Estado de Rondônia
tem muitos problemas fundiários, que nós acreditamos que
vamos resolvê-los, mas por outro lado, nós somos o Estado
que tem a melhor distribuição fundiária se não do país, pelo
menos do norte do país, e isso se dá aos servidores do INCRA.
Então, aqui ao homenagear o Brito, aproveito a oportunidade
para homenagear todos os funcionários do INCRA e o impor-
tante trabalho que fizeram. Dr. Juacy, fomos colegas do curso
de pós-graduação de Direito Eleitoral, tive o prazer de convi-
ver com ele aproximadamente dois anos e todo o curso a gen-
te tem dois ou três que se destacam; que são os melhores, os
outros dois eu não lembro qual era o nome deles, mas, o número
um deles, está aqui que é o Dr. Juacy. Então, esta homenagem
é mais do que justa uma vez que o Dr. Juacy, ao assumir as
suas funções como Juiz na Justiça Eleitoral, ele engrandeceu
não só a Justiça Eleitoral no seu local de trabalho como passou
a ser formador de opinião e construção de saber jurídico em
todo o país. Então, uma homenagem a todos aqueles profissi-
onais do Direito que não só produz aquilo que é a sua obriga-
ção; mas, que vão muito, além disso, então minhas homena-
gens. E por último, não por menor grau de importância a ho-
menagem que se faz aqui ao Dr. Shalimar; conheço o Dr.
Shalimar a bem pouco tempo de convívio, agora você não pre-
cisa conhecer uma pessoa a vida toda para você saber como é
que essa pessoa é, e acima de tudo os compromissos que
essa pessoa tem. E publicamente, quero dizer aos senhores o
seguinte: o primeiro contato que eu tive com o Dr. Shalimar,
sequer foi pessoal, foi através da imprensa e não vou ser ir-
responsável, vou dizer que eu não gostei muito dele, era um
equívoco da minha parte, a partir do momento que eu tive a
oportunidade de conversar pessoalmente com o Dr. Shalimar,
eu percebi a pessoa fantástica que é, e a pessoa comprometi-
da que é, inclusive, essa reunião que eu estava tendo, quem
fez a articulação da reunião foi ele, e com certeza não estava
lá, porque ele tinha que estar aqui para ser homenageado e é
muito justo que seja assim. Diante disso, Senhor Presidente,
quero deixar aqui em nome do Governo do Estado, e em meu
nome pessoal parabenizar a Assembleia pela iniciativa e abra-
çar fraternalmente cada um dos homenageados. Então é uma
homenagem muito justa de profissionais abalizados e com-
prometidos que dão o melhor de si nas suas respectivas pro-
fissões, e, vão muito, além disso. Então a Assembleia, como
tantas outras, teve uma iniciativa extremamente feliz nessa
manhã. Muito obrigado a todos, e que Deus abençoe a todos e
principalmente os nossos homenageados.

O SR. LENILSON GUEDES (Mestre de Cerimônias) – Se-
nhoras e Senhores logicamente que seriam vastos feitos dos
homenageados para que eu pudesse ler aqui os seus currícu-
los, exatamente nós vamos ler brevíssimos currículos dos ho-
menageados que são ricos em serviços prestados ao Estado
de Rondônia.

O Decreto Legislativo que concede a Medalha do Mérito
do Superintendente do INCRA Cletho Muniz de Brito. Natural
de Nanuque, Minas Gerais, desde o ano de 1988 vem atuando

na Superintendência do INCRA no Estado de Rondônia, como
executor do Projeto de Assentamento São Filipe, e posterior-
mente como executor do Projeto Fundiário Corumbiara em Pi-
menta Bueno. Nos anos de 1995 a 1997 atuou como Superin-
tendente Regional do INCRA, e no ano seguinte como Adjunto.
No período de 2005 a 2007 desenvolveu o trabalho de Coorde-
nador Técnico e Secretário Adjunto da Secretaria de Estado
do Meio Ambiente – SEDAM. Em 2014 Cletho Muniz de Brito,
Brito do INCRA, foi empossado como deputado estadual no
prazo de 121 dias, após o deputado estadual Neodi Carlos, do
PSDC, apresentar licenciamento do mandato para tratar da
saúde. Atualmente Brito do INCRA vem desenvolvendo o tra-
balho como Superintendente Regional substituto do INCRA em
Rondônia, um dos homenageados.

Dr. Shalimar. Título Honorífico de Honra do Mérito ao
Promotor de Justiça Dr. Shalimar Christian Priester Marques,
natural de Guairá, Paraná, é pós-graduado em Direito Público
pela Universidade Federal de Rondônia, fez em Mestrado em
Gestão e Desenvolvimento Regional na Universidade de Taubaté,
UNITAU. No ano 2002, tomou posse como Promotor de Justiça
Substituto no Ministério Público do Estado de Rondônia; ainda
atuou como Promotor Titular na 1ª, 2ª e 3ª entrância. Já no
ano de 2008 atuou como representante do Ministério Público
no Grupo de Segurança Institucional do Conselho Nacional de
Procuradores Gerais. Atualmente é titular único da Curadoria
de Segurança Pública aonde vem realizando um grande traba-
lho à frente daquele órgão em benefício da sociedade do Esta-
do de Rondônia. Este é um breve currículo dos dois homena-
geados e também do terceiro homenageado com o Título de
Cidadão do Estado de Rondônia, passaríamos mais uma vez,
talvez uma manhã inteira literalmente lendo os currículos dos
homenageados, são ricos em serviços prestados ao Estado de
Rondônia.

Título Honorífico de Cidadão do Estado de Rondônia ao
Dr. Juacy dos Santos Loura Júnior, natural de Manaus, porém,
aos dois meses de idade mudou-se para a cidade Guajará-
Mirim. É pós-graduado em Direito e Processo Eleitoral pelo
Instituto João Neórico de Ensino, a FARO/RO. Desde o ano de
2000 vem atuando na advocacia privada nos Estados de
Rondônia, Acre, Amazonas, São Paulo e perante os Tribunais
Superiores em Brasília, Distrito Federal, em diversas áreas do
Direito. Até março do ano de 2016 atuou como Membro titular
da Comissão Especial de Direito Eleitoral no Conselho Federal
da Ordem dos Advogados do Brasil, bem como atuou em di-
versas outras atividades como Membro Titular da Comissão
Do Jovem Advogado; da Comissão de Defesa de Prerrogati-
vas; Presidente da Comissão de Acompanhamento Legislativo
dentre inúmeros outros. Em 2012 tomou posse como Juiz do
Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Rondônia, ainda atuou
como Presidente do Colégio de Ouvidores da Justiça Eleitoral
no ano de 2015 e foi responsável pela elaboração e coordena-
ção do livreto: Manual de Orientações ao Eleitor – Eleições
2014. Atualmente é Juiz Membro Titular Classe Jurista, Ouvidor
da Justiça Eleitoral aonde vem realizando um grande trabalho
à frente daquele órgão em benefício da sociedade do Estado
de Rondônia.

O SR. JESUÍNO BOABAID (Presidente) - Retificando aí que
ele não é mais Juiz, na época que foi proposto ele era, fazia
parte da Corte Eleitoral.

O SR. LENILSON GUEDES (Mestre de Cerimônias) – Obri-
gado Deputado. Registrar a presença do Excelentíssimo Sr.
Desembargador Walter Waltenberg do Tribunal de Justiça de
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Rondônia. Convidamos Sua Excelência Deputado Jesuíno
Boabaid para conceder as homenagens de Título, a Medalha e
o Título de Cidadão.

Começamos pelo Dr. Cletho Muniz de Brito, Medalha do
Mérito Legislativo.

Convidamos agora o Dr. Shalimar. Honra ao Mérito ao
Dr. Shalimar. Esta Casa de Leis concede neste momento o
Título de Honra ao Mérito ao Promotor de Justiça Dr. Shalimar
Christian Priester Marques.

Cidadão do Estado de Rondônia, Dr. Juacy dos Santos
Loura Júnior.

Podem retornar aos seus lugares. Parabéns mais uma
vez.

O SR. JESUÍNO BOABAID (Presidente) – Agora com a fala
dos homenageados, o primeiro a falar é o Dr. Cletho Muniz de
Brito, o senhor tem a honra de usar a tribuna agora.

O SR. CLETHO MUNIZ DE BRITO – Exmº Sr. Deputado Estadu-
al Jesuíno Boabaid, neste ato presidindo esta tão importante
solene reunião onde presta homenagem a nós aqui presentes;
Exmº Sr. Vice-Governador do Estado de Rondônia que eu tenho
a honra de dizer meu amigo particular Daniel Pereira; Exmº Sr.
Desembargador Dr. José Jorge Ribeiro da Luz, pessoa a qual
eu rendo minha homenagem, meu respeito, minha dedicação
por ser tão ilustre pessoa e do tamanho que o senhor é ilustre,
o senhor é também um cidadão, um ser humano do tamanho
do seu coração, eu tenho a honra de ser seu amigo, ao tempo
que eu cumprimento os outros Srs. Desembargadores que es-
tão presentes nesta Sessão. Exmº Sr. Dr. Telson Ferreira,
Desembargador do TRE do Distrito Federal, Presidente do Co-
légio Permanente de Juristas da Justiça Eleitoral; Exmª Sra.
Dra. Gisele, Procuradora do Ministério Público Federal; Exmª
Sra. Dra. Andréa Nogueira, Juíza Eleitoral e Procuradora do
Departamento de Estradas de Rodagens; Exmº Sr. Dr. Juacy
dos Santos Loura Júnior, ao qual depois de ter visto e ouvido
todas as homenagens rendidas a V.Exª só me resta dizer muito
obrigado pelo senhor estar aqui hoje e representar tão bem o
nosso Estado como foi dito nas homenagens; Exmº Sr. Dr.
Shalimar Christian, Promotor de Justiça que também está sen-
do homenageado hoje e de uma forma tão brilhante por tudo
que o senhor fez no Estado de Rondônia como Promotor de
Justiça. Eu quero agradecer de uma forma pessoal aos meus
amigos que se encontram presentes nesta Casa, em particular
meus colegas do INCRA que se deslocaram para nos prestigiar.
Quero agradecer de coração aos colegas aqui da Assembleia
Legislativa que estão presentes que vieram prestar esta home-
nagem, aos meus amigos do dia a dia que convivem comigo
nos momentos fáceis da minha vida, nos momentos difíceis, a
minha família, minha esposa, minhas filhas, meu netinho que
está ali, aos amigos que estão aqui me prestigiando, confesso
para vocês que eu não estava nem preparado para falar, por-
que quando você recebe uma homenagem, principalmente eu
que sou um cidadão que tenho como princípio a minha família
em primeiro lugar a frente de qualquer coisa nessa vida, de-
pois de Deus, abaixo de Deus a minha família, eu me sinto aqui
hoje além de homenageado, eu me sinto um ser humano rea-
lizado, por estar sendo homenageado ao lado de duas autori-
dades tão cheias de razão, como estão aqui hoje essas autori-
dades que estão sendo homenageadas e eu um simples cida-
dão que veio lá dos rincões de Minas Gerais, há 36 anos, sem
esperança nenhuma talvez de ser alguém na vida e, hoje estar
aqui na Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia sendo

prestada uma homenagem em meu nome, e com muito orgu-
lho, meu pai às vezes falava assim: “eu tenho orgulho de você
meu filho”. E eu aqui hoje sendo homenageado; ele não está
aqui para saber disso, mas, eu tenho certeza que os meus
amigos estão aqui representando ele. Quando a gente recebe
uma homenagem, a gente recebe uma homenagem para a
gente, eu quero dividir cada pedacinho dessa medalha e cada
pedacinho desse diploma com todos que fizeram a minha vida
e que foram meus amigos e meus parceiros durante todos
esses 36 anos, eu não tenho nada na vida, só tenho minha
vida e minha família, mas é tudo que tenho, é tudo o que eu
quero até ao final dela. Rondônia para mim é meu Estado, só
não é meu Estado natal, mas, é como se eu tivesse nascido
aqui. Eu conheço os 52 Municípios, todos os Distritos, sou fun-
cionário de carreira desse órgão como disse aqui nossos
antecessores, inclusive, o nosso Desembargador José Jorge.
O INCRA que fez a história política do Estado de Rondônia nos
52 municípios que nós temos; 48 foram criados direta ou indi-
retamente pelo INCRA. Eu não faço parte da história da déca-
da de 70, mas, eu faço parte de 1980 para cá, e é disso que
eu queria dizer para vocês. Essa homenagem não é minha, eu
divido com os meus colegas do INCRA e divido com os meus
amigos, porque se estou aqui hoje, eu estou em nome do
INCRA, eu estou em nome de onde eu aprendi a ser um cida-
dão, de onde eu aprendi; saber e aprender e chegar, inclusi-
ve, alguns dias que eu passei aqui nesta Casa de Leis que foi
um dos aprendizados mais importante que eu tive na minha
vida. Como disse aqui nosso Mestre de Cerimônias, passei até
pelo Meio Ambiente do Estado, fui Secretário Adjunto, depois
me tornei Secretário Titular até 2010, passei pela Assembleia,
fui Superintendente por 03 vezes com a atual agora, era subs-
tituto, já sou titular, independente disso, isso não vale nada
para mim, o que vale é saber que a gente vive no meio de
uma sociedade com tanto problema que nós temos no Brasil
hoje, em particular em Rondônia. Passamos um momento di-
fícil de morte no campo, Rondônia hoje lidera no Brasil, é o
número no 01, no conflito agrário no campo, mas, eu tenho
certeza que se Deus quiser nós vamos sair dessa. Ontem nós
fomos à Brasília às 02 horas da manhã e retornamos à meia-
noite para estarmos aqui presente, e eu tenho certeza que
nós vamos conseguir tirar Rondônia dessa condição horrível
que está de morte no campo, porque nós estamos trabalhan-
do para isso, não depende só de mim, depende de todos,
depende de Brasília, dos nossos superiores e depende dos
nossos colegas de trabalho. Mas eu quero finalizar agrade-
cendo ao Senhor, Deputado Jesuíno, o nosso relacionamento
aqui talvez não foi muito grande, mas, o senhor lembrou de
mim, eu quero dizer para o senhor que essa lembrança que o
senhor teve da minha pessoa, essa homenagem que o senhor
está dando para as minhas filhas que vai seguir o exemplo, eu
quero que o senhor saiba que eu sou seu amigo independente
de qualquer coisa para o resto da minha vida, só pelo senhor
ter se lembrado dessa pessoa. Eu quero agradecer ao senhor
como autoridade, Deputado Estadual Jesuíno, ter se lembrado
de mim, muito obrigado mesmo por essa homenagem. Quero
agradecer a todos os Deputados que votaram a favor dessa
homenagem. E quero finalizar dizendo, em nome de Jesus,
em nome de Deus, muito obrigado por tudo que vocês, meus
amigos me deram forças até hoje para estar aqui, e muito
obrigado por essa Sessão maravilhosa. Desculpe a minha
emoção, mas, é por que eu costumo falar com o coração e
principalmente numa homenagem como esta que diz respeito
a nossa vida. Um abraço a todos e bom dia.
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O SR. LENILSON GUEDES (Mestre de Cerimônias) – Que-
brando do protocolo, a Sessão Solene, mas, Sua Excelência, o
senhor Deputado Jesuíno Boabaid, concedeu a palavra à se-
nhora Janaína de Brito, jornalista da Rede TV, filha do home-
nageado Cletho Muniz.

A SRA. JANAÍNA DE BRITO – Bom dia a todos; muito obriga-
da Deputado Jesuíno, por conceder, então, vamos quebrar o
protocolo. Parabéns e bom dia a todos, parabéns aos home-
nageados e bom dia a todos que estão acompanhando. Eu não
podia deixar de falar, eu vi aqui muitas pessoas, vindo até a
esta tribuna e homenageando os que estão aqui nesta Mesa e
neste momento eu senti que eu precisava vir aqui, e na frente
de vocês falarem um pouco mais desse homem, e estou aqui
não só como filha, eu estou aqui também como profissional e
sei da trajetória dele. Quando ele veio a Rondônia, quando ele
chegou aqui, um ano depois eu nasci, então assim, eu posso
dizer que conheço a trajetória dele, passo a passo, e sei da
sua honra, sei do seu trabalho e Deus me concedeu também a
honra de, como profissional, informar também sobre seu tra-
balho, pesquisar e conhecer ainda mais. Tive a oportunidade
de, em um programa da Rede TV e contar a sua história e ali,
naquele momento, eu percebi, falei: “Nossa, que orgulho des-
se homem! E ele é meu pai”. Então assim, esta homenagem
da Assembleia Legislativa é algo muito importante, carregar
essa medalha no peito, eu tenho certeza que é muito grande
para ele e é para nossa família. Por este motivo que eu estou
aqui agora, na frente dos senhores, na frente de você, pai, em
nome da nossa família, a minha mãe também, que não é mãe
de sangue, mas, é de coração; minhas irmãs, Ticiane, Viviane;
meus filhos, Analy e agora o Miguel e também meu marido
Diego, a gente está aqui para falar que você merece esta ho-
menagem, você é merecedor. Porque são anos de entrega ao
trabalho, são anos de, às vezes, finais de semana que nós não
tivemos a sua presença em casa porque você estava lá nos
eventos do Incra, nas fazendas, enfim, lutando, brigando e
trabalhando por este Estado. E também acompanhando a sua
trajetória política, no qual você teve aqui 04 meses dentro desta
Casa e foram 04 meses de trabalho, foram 04 meses apresen-
tando e aprovando projetos, então eu tenho muito orgulho de
falar desse cara aqui. Eu tenho mais orgulho ainda de carre-
gar o nome dele junto ao meu, eu sou Janaína Brito, filha do
Brito do Incra com muito orgulho. Parabéns, pai.

O SR. JESUÍNO BOABAID (Presidente) – Agora, com a fala,
Dr. Shalimar Christian Priester.

O SR. SHALIMAR CHRISTIAN PRIESTER – Bom dia a todos.
Inicialmente cumprimentar o Deputado Jesuíno Boabaid, pro-
ponente desta Sessão Solene; cumprimentar o Excelentíssimo
Senhor Vice-Governador Daniel Pereira, que aqui se encontra;
Excelentíssimo Senhor Desembargador do TRE do Distrito Fe-
deral, Dr. Telson Ferreira; cumprimentar a Dra. Gisele Bleggi
Cunha, Procuradora do Ministério Público Federal; cumprimen-
tar também a Dra. Andréia Nogueira, minha amiga de longa
data; cumprimentar o Dr. Juacy e cumprimentar e parabenizar
também o Superintendente do Incra, Senhor Cletho Muniz de
Brito. Gostaria também de fazer menção também aqui e cum-
primentar na pessoa do Dr. Demétrio Justo, todos os advoga-
dos aqui presentes. Gostaria de cumprimentar também o Dr.
Helder, da Casa Civil, que aqui se encontra; o Capitão Marcelo,
que aqui também se encontra no plenário, e estender meus
cumprimentos a toda briosa Polícia Militar na pessoa dele. A
toda imprensa, eu gostaria de me reportar através da pessoa,

do jornalista Everton Leoni, e ex-deputado, a todos, aceitem
meus cumprimentos. As demais pessoas, ao Dr. Hélio aqui,
aceitem meus cumprimentos, extensivos a todos os Delegados
do Estado de Rondônia. As demais pessoas que aqui se encon-
tram, meus mais sinceros cumprimentos. Omiti a pessoa do
Dr. José Ribeiro da Luz, mas, foi de propósito. Lembrei aqui de
um poema muito antigo, que acabei citando, inclusive, no meu
discurso de posse no Ministério Público, em 2002. Parafrase-
ando o senhor Cletho Muniz, esta homenagem realmente não
é minha, é de quem possibilitou que eu chegasse até aqui. E
nesse poema fala que: “se alcei voos tão altos, foi porque alcei
voo sobre ombros de gigantes”. E gostaria de fazer a referên-
cia aqui, desculpa até a emoção, mas, aqui presente; sinto-
me muito honrado, primeiro por estar recebendo isto ao lado
de um amigo, que é o Dr. Juacy e também, neste momento,
por ter neste plenário, três gigantes que possibilitaram os meus
voos: Dr. José Ribeiro da Luz, pessoa a quem eu tenho infinita
consideração; ao Dr. Valter, que acabou de se ausentar e ao
Dr. Gilberto, aqui presente e que, há não muito tempo, estava
em nossa Casa e hoje Desembargador do Tribunal de Justiça
do Estado de Rondônia. Então, aceite isso como uma singela
homenagem aos três. Agradecer ao Deputado Jesuíno Boabaid,
pelo reconhecimento, até por que penso que receber algo desta
magnitude é ainda pela minha criação, a qual busco a não
divulgação dos meus atos e não raro se as pessoas perguntam
quem é essa pessoa ou o que ele fez para estar recebendo
isso. Porque só quem está mais próximo de mim, o Deputado
está sempre mais próximo pelo trabalho que é desenvolvido
aqui na Comissão de Segurança Pública da Assembleia, é que
sabe efetivamente do meu trabalho. Então eu agradeço Depu-
tado este reconhecimento.

Ao Dr. Juacy, eu acredito, que seja a estrela da Soleni-
dade e eu não poderia deixar de fazer também uma homena-
gem aqui. Dr. Juacy, nós nos conhecemos há muito tempo,
ainda quando o Dr. Juacy começava sua carreira como advo-
gado, ainda lá em Guajará quando lá eu era Titular. Após esse
trabalho e pelo reconhecimento do seu trabalho e da forma
com que ele trabalha, da sua personalidade e do seu caráter
essa amizade acabou se prolongando por todos esses anos. E
Dr. Juacy, lembro de um poema da Cora Coralina que fala que:
“existem pessoas, que são como a cana de açúcar, que mes-
mo reduzido a bagaço ainda sim consegue produzir doçura”. E
o Dr. Juacy é assim, uma pessoa extremamente doce, preocu-
pado com o seu próximo e que tudo o que eu falar aqui vai ser
pouco diante de tudo o que já foi dito.

A todos os presentes mais uma vez agradeço a oportu-
nidade, agradeço a homenagem e parabenizo a todos os ho-
menageados neste dia. Muito obrigado.

O SR. JESUÍNO BOABAID (Presidente) – Com a palavra
agora o Dr. Juacy dos Santos Loura Júnior.

O SR. JUACY DOS SANTOS LOURA JÚNIOR – Bom dia a to-
dos! A todos aqui presentes, aos meus familiares, aos meus
amigos advogados, advogadas, a minha esposa, serventuários,
enfim, a todos.

Quero cumprimentar primeiramente ao Deputado Jesuíno
Boabaid, que neste momento preside esta Sessão Solene; cum-
primentar o nosso Vice-Governador Daniel Pereira que real-
mente fez parte, fazemos parte nós dessa promissora Especi-
alização em Direito Eleitoral que foi um convênio com a FARO
e com o Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia, na qual tam-
bém o Dr. Manoel Veríssimo, Dr. Demétrio Laino Justo Filho e
tantos outros eleitoralistas, Vinícius Cahulla, enfim, fazem parte
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e que ela após vem dando frutos porque de fato alguns foram
trabalhar no Direito Eleitoral propriamente dito e outros foram
exercer a vida política como Vossa Excelência tem desempe-
nhado com galhardia.

Ao Desembargador José Jorge Ribeiro da Luz, e, ao
mesmo tempo em que cumprimento Vossa Excelência, tam-
bém quero cumprimentar os outros dois grandes amigos
Desembargadores Walter Waltenberg Júnior e Desembargador
Gilberto Barbosa. Por quê? Porque foram e são 03 grandes
Magistrados do Estado de Rondônia que ensinam que por onde
passam deixam muito mais do que um escrito, deixam muito
mais do que o julgado, mas deixam uma trilha daquilo que
uma pessoa de bem deva ter como o norte e eu pude conviver
com Vossa Excelência muito de perto, principalmente, com o
Dr. José Jorge Ribeiro da Luz e o Dr. Walter Waltenberg Júnior
porque atuei no primeiro mandato com o hoje Desembargador
Dr. José Jorge Ribeiro da Luz, mas, na época Juiz da 3ª Entrância
daqui de Porto Velho e também com o nosso Corregedor, atual
Corregedor do Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia, Walter
Waltenberg Júnior, que provavelmente nos dará da sua pre-
sença aqui na próxima sexta-feira para discutirmos Reforma
Eleitoral, aqui neste mesmo Plenário e não menos importante
o meu amigo Gilberto Barbosa, que adentrou a carreira da
Magistratura através do 5º Constitucional, Procurador, Promo-
tor de estirpe, de qualidade, um lutador e uma pessoa a quem
eu tenho orgulho dizer assim como os outros dois, e tantos
outros Desembargadores e Juízes e membros do Ministério
Público do Estado de Rondônia e dizer que tenho a honra de
ser amigo.

Quero agradecer também ao meu amigo querido Telson
Ferreira, Desembargador Eleitoral do TRE/ DF, que vejam vocês,
ontem me pregou uma peça, uma surpresa das melhores, mas
um grande susto. De tarde me dizia: “arrume um hotel para
mim, porque eu estou chegando a sua terra e quero estar jun-
to com você nesse momento”. Vejam vocês e aqui é uma auto-
ridade hoje do Colégio Permanente de Juízes Juristas porque é
o nosso Presidente, esse Colégio que nós ajudamos a fundar,
estou a ser o seu Vice na Região Norte, mas, certamente o Dr.
Telson tem agregado a Classe de Juristas no Brasil inteiro; e,
muito obrigado Telson, muito obrigado mesmo por você estar
num momento tão importante tão importante da minha vida.
Agradecer a Dra. Gisele Bleggi Cunha, essa Procuradora que
me ensinou muito durante o tempo que passou lá no TRE de
Rondônia. Nós, eu e a Dra. Gisele, em algumas vezes tinha
algo que vinha muito severo e eu conversava com a Dra. Gisele,
para saber até acerca daquilo o que nós deveríamos fazer e
certamente eu encontrava nela uma mulher muito justa, que
mudava ali de pronto, pareceres que já vinham de outros cole-
gas para ajustar aquilo que o Ministério Público tinha de mais
justo para oferecer. Então, por isso eu vejo nela além de uma
mulher muito competente, uma grande operadora do Direito
que aplicou justiça por onde passou.

Doutora Andréia Nogueira, que há muito tempo desde
que cheguei aqui em Rondônia, quando voltei de São Paulo, já
com Diploma de Bacharel na mão e a Carteira de Advogado, e
não sabia exatamente o que fazer, já naquele momento eu tive
a oportunidade de conhecer a Dra. Andréia, de lá para cá nu-
trimos uma grande amizade, não sei se foi, com certeza foi
uma das pessoas que de alguma forma incentivou a Dra. An-
dréia a seguir essa carreira de Juíza, colocar o seu nome à
disposição, porque de fato poderia ser uma Juíza Eleitoral, uma
brilhante Juíza Eleitoral como de fato está sendo a exercer esse
cargo com grande maestria, Dra. Andréia, muito obrigado pela
sua presença.

Ao Dr. Shalimar, como dito; conheci Shalimar, aproxi-
madamente dezesseis anos, dezessete anos ainda quando
estava saindo da faculdade, mas, já via nele e conversava
com o seu pai que é nosso colega de profissão, um grande
homem, um gênio, o menino prodígio que poucos meses de-
pois de sair da faculdade já passou num concurso público e foi
então para a carreira do Ministério Público, que tem honrado
até neste momento e com certeza continuará honrando, e mais
que isso, é uma homenagem muito merecida a Vossa Exce-
lência, muito obrigado por compartilhar comigo, com o Brito,
esse momento tão singular em nossas vidas. Eu quero tam-
bém agradecer ao Dr. Cletho Muniz, o grande Brito do INCRA,
grande não só, Janaína, em idoneidade, mas, grande também
em extensão corporal, porque o homem é um gigante. Então,
eu também faço minhas todas as palavras que já foram ditas
aqui a você Ex-Deputado Brito, um grande homem que tam-
bém merece com certeza estampar no peito com todo orgu-
lho essa Medalha que acabou de receber desta Casa do Povo.
Eu fiz de propósito aqui, eu não disse ainda, saudei algumas
pessoas, mas, serão saudadas ao longo do meu pronuncia-
mento, eu espero não passar das duas horas da tarde, mas,
brincadeira, são só três folhas. E quero aqui cumprimentar
alguns advogados que se fazem presentes porque vejo neles
pela advocacia que está iniciando, a necessidade de continu-
ar, que a advocacia tenha orgulho daqueles que fazem parte
da própria advocacia, que um advogado possa se orgulhar do
outro advogado, por que nós fazemos parte da mesma carrei-
ra. E aqui então, eu quero aproveitar para cumprimentar em
nome de todos os advogados que aqui estão: Dr. Pitágoras,
Dr. Barroso, Dr. Francisco Ramon, Dr. Tales Mancebo, Dra. Cida
Prestes, Dra. Mariana Justo, Dra. Mônica Barbosa, Dra. Diomar
Godinho, Dr. Danilo, e tantos outros advogados que aqui se
fazem presentes, Dr. Jesus Clézer, que está longe, mas, que
também é muito querido. Eu sinto orgulho de ombreá-los du-
rante a minha carreira porque sei que Vossas Excelências tam-
bém são e serão grandes advogados. Eu escrevi, escrevi, e
ontem eram onze horas da noite, eu não tinha ainda, eu não
sabia o que dizer e o que falar; o que expressar de sentimen-
to num momento tão ímpar da minha vida, da minha carreira,
mas, sobretudo, compartilhar com as pessoas que a gente
ama; que a gente se orgulha e que a gente admira; aquilo
que a gente está sentido é muito difícil a gente poder transmi-
tir isso. Mas eu confesso, eu não dormi direito, uma gripe
sobreveio, enfim, estou falando meio fanhoso. Mas há muito
tempo, depois que o Deputado Jesuíno, fez essa proposição,
eu sempre me perguntava: “como é que vai ser no dia, será
que vou ter condição emocional de falar?”. E por incrível que
pareça, Deus tem me sustentado até aqui, e tem me dado,
me deu nesse momento, que eu estava muito nervoso uma
segurança, viu Pastor Marcelo. O Pastor Marcelo, ele se olvi-
dou de dizer que além de ser amigo, além de ter sido um
serventuário de excelência com quem aprendei muito, é tam-
bém o meu pastor da igreja a qual eu honrosamente frequen-
to, faço parte que é a Igreja Metodista Wesleyana, lá da Ave-
nida Rio de Janeiro. Então, eu peço desculpas se em algum
momento, nesse momento quero também cumprimentar a
Vereadora Ada Dantas Boabaid, esposa do Deputado Jesuíno
e a Vereadora Joelna Holder, que nos abrilhantam com suas
presenças, estavam numa reunião lá na Câmara de Vereado-
res, por isso chegaram agora, mas muito obrigado pela pre-
sença de Vossas Excelências. Quero agradecer primeiramen-
te Aquele que, todo mundo, penso em algum momento deva
agradecer, por que para Ele toda a honra, toda glória e todo
louvor. E como disse o Rei Davi: “dou graças ao Senhor por
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que Ele é bom, e o amor dura para sempre”. Salmo 107:1.
Portanto quero agradecer a esta Casa, Deputado Jesuíno
Boabaid na vossa pessoa e na pessoa do deputado Maurão de
Carvalho e todos aqueles Deputados que de forma até imere-
cida outorgaram a mim esse título. Dizer que me sinto honra-
do por aqui é a Casa do Povo, ainda que muitos tentem
desqualificar aqueles que são eleitos pelo povo em alguns
momentos, aqui queiram ou não queiram aqui é a Casa do
Povo e continuará sendo. Portanto, eu me sinto honrado em
receber de Vossas Excelências, em receber do povo
rondoniense esse Título. Quero de forma especial agradecer
também ao nosso Vice-Prefeito de Guajará-Mirim, Davino
Serrath, que se fez presente, se deslocou lá de Guajará-Mirim
para estar aqui, um grande amigo desde a infância, vendedor
de picolé lá no Cristo Rei e hoje vice, era o vereador mais
votado de Guajará-Mirim, e, hoje Vice-Prefeito eleito, além de
tudo um homem, não estou sendo racista, mas, um homem
negro que tinha tudo para falarem que não daria certo na vida.
E hoje, ele é um grande político, um homem público, que ain-
da tem uma vasta carreira pela frente e me orgulho de ser seu
amigo. Quero agradecer também ao desembargador Péricles
Moreira Chagas, que não se fez presente por que teve que
viajar essa noite, deixou um recado para mim, é um grande
amigo, um homem com quem aprendi muito, assim como dis-
se em relação ao Desembargador Walter Waltenberg; Gilber-
to; Desembargador José George, Desembargador Péricles
Moreira Chagas para mim sempre foi e sempre será um gran-
de amigo. Agradecer a todos os juízes aqui presentes; parece
que o Dr. Marcelo Stival estava por aqui, aos membros do Mi-
nistério Público que também eventualmente se fazem presen-
tes e a você advogado, querido amigo que está aqui neste
momento que deixou seus afazeres para estar conosco. Em
especial já agradeci ao nosso Presidente do Colégio Perma-
nente de Juristas, o Desembargador Telson Ferreira que é a
primeira vez que vem a Rondônia, já bebeu a água do Madeira
e certamente voltará outras tantas vezes para cá, não tenho
dúvida disso e tudo isso ele foi, talvez, engodado por que eu
disse que se ele viesse para cá, ele comeria um peixe. E aí ele
disse que veio por tudo isso para experimentar daqui a pouco
o peixe, e eu vou cumprir o que disse a Vossa Excelência.
Quero agradecer especialmente ao meu pai, Juacy, que ali está
ao lado do Pastor Marcelo, e a minha mãe Guiomar de Souza
que chegou essa madrugada de Curitiba. Agradecer as mi-
nhas tias-mães aí, tia Nega, tia Rute, tia Lela que estão aqui,
meu tio Adaildo Félix dos Santos que aqui também está, agra-
decer a todos os meus familiares, meu irmão que se faz pre-
sente. Quero agradecer também e não poderia deixar de citar,
a pessoa que fizeram parte e são parte da minha vida, de
criação, de caráter, e que direcionaram na vida, não podia
deixar de falar do meu pai-avô Francisco Nabor dos Santos,
não podia deixar de falar do meu Tio Mizael Trajano Diniz, não
podia deixar de falar da minha avó Maria da Conceição que
nos deixou agora a pouco menos de dois meses com quase
102 anos de vida, uma grande batalhadora, uma amazônida
que viveu dignamente e deixou um grande legado. Então agra-
deço a eles e poder ter convivido e aprendido muito com eles
e que hoje já não estão conosco. Agradeço aos amigos da
vida, por que família Deus nos escolhe, mas, amigos somos
nós que escolhemos; amigos às vezes é muito mais que ir-
mão, é muito mais do que parente. E não poderia deixar de
citar e agradecer a presença do grande amigo Sandro Menacho
que está ali, músico renomado de Guajará-Mirim, meu com-
padre, meu irmão, agradecer aos amigos da Advocacia com
quem milito há anos com quem tenho laços profundos de ami-

zade, Manoel Veríssimo, meu irmão, Demétrio Laino Justo Fi-
lho, Érika Guerhardt, eu quero agradecer a vocês que fazem
com que Advocacia fica mais fácil, por que sempre eu sei que
eu posso ter o apoio de vocês e de tantos outros. Quero agra-
decer aqui também aos amigos serventuários da Justiça Elei-
toral com quem muito aprendi, Áurea, a você, ao Pastor Mar-
celo Marinho que lá é o nosso querido Marcelo Marinho, ao
Erick Chaquian que está ali ladeando o meu pai, pessoas que
me ensinaram muito, mesmo vocês não sabendo eu aprendi
muito com vocês. Erick conviveu mais de perto comigo por que
nos assessorou e me ensinava, na verdade, ele era meu as-
sessor e me ensinava tudo aquilo, se algum momento aqueles
votos que saiam tão ousados, tão cheios de coragem certa-
mente tinha muito mais da pena do Erick do que da minha,
porque era um exímio professor, muito obrigado por vocês
estarem aqui neste momento. Eu quero agradecer também
aos amigos da imprensa que se fazem presentes, ao meu que-
rido amigo Everton Leoni, Sérgio Pires que aqui estava; a Mara
Paraguassu que também está aqui, dizer que sem vocês e
naquele momento que eu estive a frente da Ouvidoria nos apro-
ximamos muito da imprensa rondoniense porque levávamos
as informações da Justiça Eleitoral para a imprensa e a im-
prensa sempre foi muito cortês conosco, muito obrigado pela
presença. Agradecer aos amigos do IDERO – Instituto de Direi-
to Eleitoral de Rondônia, a ABRADEP – Academia Brasileira de
Direito Eleitoral e Político. Quero agradecer também aos meus
queridos amigos de escritório que neste momento que eu es-
tive emprestado para a Justiça Eleitoral foram eles que segu-
raram o rojão lá no escritório, a Mônica, ao Danilo, a Ane, ao
Barroso, ao Willian que neste momento está conosco no escri-
tório, dizer que sem vocês eu não poderia ter trabalhado como
dizem trabalhei, com um pouquinho de vontade para a Justiça
Eleitoral, muito obrigado e por isso eu divido com vocês esta
alegria. Quero agradecer e deixei por último, sempre eu dei-
xo, a pessoas especiais na minha vida que Deus colocou, mi-
nha esposa querida Elaine a quem amo, meu anjo; ao meu
filho Rodrigo e ao filho Davi que não está aqui, porque queria ir
para a escola hoje porque tinha que ganhar um presente para
dar para a mãe e ele falou que era mais importante ganhar
esse presente para dá para a mãe, porque essa cerimônia
seria muito chata, então respeitando a ele, mas, citando, eu
não podia deixar passar que vocês são a razão do meu viver,
minhas jóias preciosas, muito obrigado por estarem comigo,
muito obrigado por aguentarem todo aquele momento de au-
sência de casa, porque eu estava emprestado para a Justiça
Eleitoral e de algum modo trabalhando em prol do nosso Esta-
do de Rondônia.

Eu nunca imaginei um dia ser rondoniense, digamos ofi-
cial, porque eu sentia no meu peito que eu sempre fui
rondoniense, pois confesso que nutria de certa forma um sen-
timento discrepante. Meu tio Benito que está aqui também, tio
muito obrigado pela sua presença. Pois confesso que naquele
momento esse sentimento era discrepante, mas, ao mesmo
tempo em que eu me sentia rondoniense eu não tinha um do-
cumento para dizer que eu era rondoniense. Muitas pessoas,
como o Telson, que eu fazia questão de dizer que era
rondoniense, que estava no Estado de Rondônia, quando dizia
que tinha nascido em Manaus todo mundo se surpreendia e
falava: “nossa, mas você não é de Rondônia?”. Não era até
hoje, porque hoje graças a propositura do Deputado Jesuíno e
dos Deputados desta Casa me foi outorgado esse Título de
Cidadão Rondoniense. Eu quando aqui cheguei a Guajará-Mi-
rim, tudo que eu vivi, tudo que aprendi, tudo que passei foi em
Rondônia, eu não tenho outra referência, apesar de ter nasci-
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do em Manaus, minha mãe sempre frisa isso: “você nasceu na
Santa Casa de Manaus”; eu não estou renegando as minhas
raízes, até porque seja em Rondônia, seja no Amazonas eu
vou continuar sendo Amazônida do mesmo jeito e com muito
orgulho, mas, eu não tinha identidade histórica daquilo, eu não
pensava, por exemplo, numa história contada que fosse por
exemplo o Teatro Amazonas, belíssimo Teatro Amazonas, eu
pensava no Real Forte Príncipe da Beira, nas Três Caixas D’Água,
na Estrada de Ferro Madeira-Mamoré que são daqui do Estado
de Rondônia, quando se falava em rio eu não podia falar no rio
Negro, no rio Solimões ou no rio Amazonas; eu primeiramente
lembrava do rio Mamoré, do rio Guaporé e do rio Madeira, por
quê? Porque eu de fato fui criado, educado aqui neste Estado,
todas as ligações de vida que tenho são frutos da minha estada
neste Estado de Rondônia. Meus familiares, meus amigos, meus
colegas, neste momento tão solene de tanta emoção, eu quero
proclamar o meu amor por este Estado maravilhoso que é o
Estado de Rondônia, pela minha querida Guajará-Mirim, cida-
de onde cresci, estudei, me preparei para a vida numa infância
humilde, mas, de pleno amor. Quando soube da propositura do
Deputado Jesuíno, fui pesquisar qual era o fundamento e o
porquê de se outorgar um Título de tamanha magnitude ao
homenageado e aí fui pesquisar no Regimento Interno desta
Casa, como disse a Dra. Gisele, eu sempre fui muito curioso, a
Dra. Andréa também falou isso, sempre fui curioso, sempre eu
quero saber a essência de tudo e fui pesquisar o porquê que se
outorga um título de Cidadão Rondoniense e lá no artigo 167,
no Parágrafo 2º do Regimento Interno desta Casa, além de ser
a maior Comenda, para que se tenha a outorga desse Título, a
pessoa tem que ter, obrigatoriamente o proponente tem que
citar todos os motivos que possam ser considerados extraordi-
nários, inestimáveis e relevantes para justificar a homenagem,
e aí eu falei: “meu Deus, eu não fiz nada de estimável, nada de
extraordinário e não fiz nada que pudesse justificar isso”. Mi-
nha passagem na Corte Eleitoral que foram 04 anos, 02 man-
datos; se fiz alguma coisa eu não fiz porque queria ver o meu
nome, sempre fiz porque tive professores juntamente com o
Marcelo, com o Erick e com Áurea, Jacó Pereira Rebouças, os
funcionários mais antigos daquela Casa; e eu sempre tive a
humildade de dizer que não eu sabia e queria aprender e, pa-
rece que eu fiz alguma coisa, mas, em relação a trabalho, sem
visar alguma projeção, e se eu o fiz e assim considerou esta
casa, Deputado, eu só posso agradecer. Porque faria tudo de
novo, se necessário fosse para engrandecer a Justiça Eleitoral
e esse Estado de Rondônia, mais que isso, engrandecer a clas-
se dos advogados.

Quando estive ocupado com a Ouvidoria ou como Presi-
dente do Colégio de Ouvidores da Justiça Eleitoral Brasileira,
eu fiz sempre pautado pelo amor a causa eleitoral, pela vonta-
de de prestar o melhor serviço ao cidadão e ao jurisdicionado,
de elevar o nome da advocacia em patamares altos, mas, prin-
cipalmente mostrar para todo o Brasil que em nosso Estado de
Rondônia, também as pessoas que podem aqui morar, podem
exercer sim um cargo de galhardia e com responsabilidade,
mostrando fundamento jurídico naquilo que faz. Sempre pau-
tei minha atuação em bem representar primeiramente a mi-
nha família, minha classe da advocacia e, sobretudo, agora
enchendo a boca para falar o pronome possessivo: “o meu
Estado de Rondônia”. Amanhã é o meu aniversário para quem
não sabe, chegarei à igualdade, gosto de carro antigo todo
mundo sabe, chegarei à igualdade do motor do Opala 06 cilin-
dros, 4.1, falo isso, porque tenho dois fuscas, 01 de 96 e 01 de
68, e sou amante do antigo automobilismo, e não poderia ga-
nhar melhor presente de vida, um dos maiores que já ganhei,

além dos meus filhos, além da minha família, além de vários
obstáculos que a gente foi vencendo na vida, certamente,
Deputado Jesuíno, este é um presente que jamais esquecerei,
para todo o resto da minha vida, muito obrigado novamente.

Não quero me estender para não ser maçante, e aqui
Desembargador José Jorge Ribeiro da Luz, a gente não pode
se estender, porque a vida em Colegiado, eu pude dizer que
estive com Vossa Excelência por 04 anos, ela nos ensina que
os discursos têm que ser rápidos para não ser maçante, pode
até se escrever muito, mas, falar é pouco, tem que se resumir
o voto; e a Desembargadora Ivanira sempre falava isso para
nós: “resume o voto, resume o voto”. Que era para a gente
ganhar tempo nas sessões do TRE. Mas antes de finalizar eu
não poderia deixar de saudar os outros dois homenageados
nesta manhã, Dr. Brito do INCRA e Dr. Shalimar Priester que,
como já dito por todos que passaram aqui, são merecedores
das outorgas, porque muito mais e certamente do que eu,
fizeram por onde, e prestaram um grande serviço a este Esta-
do de Rondônia. Dr. Shalimar, como disse, é um grande amigo
e, hoje, Promotor de Justiça dos mais eficientes que conheço
um verdadeiro prodígio, desde os bancos da faculdade, não
tive a honra de estudar com Vossa Excelência, mas, amigos
em comum sempre deixaram muito evidente que Vossa Exce-
lência se tratava de um prodígio jurídico e que ia muito longe,
todos sempre disseram isso. E de fato, hoje muito bem repre-
senta essa importante instituição que tem a árdua missão de
bem representar e defender toda a sociedade brasileira. Es-
tendo também os cumprimentos ao nobilíssimo senhor Brito
do INCRA.

Não poderia deixar de finalizar também e frisar algo
que talvez até quebre o protocolo, mas, eu deveria porque
estou na Casa do Povo, na tribuna que muitos aqui passaram
como o amigo Everton Leoni, como o Brito do INCRA e tantos
outros que aqui estão, sempre utilizaram esta tribuna para
falar aquilo que pensam, e como aqui a liberdade de expres-
são é que norteia a nossa democracia eu devo falar isso, devo
dizer e frisar que eu acredito piamente de que o povo não
pode se omitir em sua responsabilidade tem sim o dever, to-
dos os cidadãos brasileiros e rondonienses, de passar a limpo
essa Nação, aliás, como fez outrora, quem deve agir é o povo
e não deixar apenas que o Judiciário reaja, o povo age, o
Judiciário reage, o Ministério Público reage, a advocacia rea-
ge, mas, é o povo em primeiro momento  que tem que agir. E
como é que o povo tem que agir? Ano que vem temos nova-
mente eleições gerais, é o momento em que tem que se dei-
xar da teoria de dizer que quer um país melhor e se passar
para a prática, que nós deixemos de fazer as pequenas
corrupções do dia a dia, furar fila em banco, estacionar em
fila dupla, comprar DVD pirata e aí continuar criticando políti-
co, porque ele é ladrão, ele é corrupto, mas, eu não sou,
porque mesmo fazendo todas essas pequenas corrupções, eu
sou uma pessoa digna. Se nós queremos de fato algo melhor
para a nossa nação, que comecemos por nós, que comece-
mos pela nossa vida cultural, que comecemos pela nossa fa-
mília, para que aquilo que a gente fale que os políticos te-
nham que fazer, primeiro nós façamos em nossa casa, em
nossa sociedade e é o povo que detém essa legitimidade de
mudar este estado de coisas, com novas práticas culturais,
deixando de criticar o político, e de praticar esses atos de
pequenas corrupções. Essa mudança, talvez, signifique a pos-
sibilidade de um novo cenário, tanto para os nossos filhos
quanto para os nossos netos. Na política existe sim, Deputado
Jesuíno, pessoas compromissadas com o povo. Existem, ain-
da, homens e mulheres que dão, Vereadora Ada, Vereadora
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Joelna, que dão tudo de si para que haja uma transformação
na vida das pessoas. Acreditem, ano que vem, novamente eu
friso, é o ano que teremos para, quem sabe, dar mais um
passo à necessária mudança que este estado de coisas preci-
sa. Quem se considera, que pode fazer algo pelo seu país,
Desembargador Gilberto, se coloque à disposição dele e não
deixe os eleitores reféns daqueles políticos profissionais.

Agradeço mais uma vez ao Deputado Jesuíno e aqui deixei
para pautar por último, Deputado, porque além de um grande
homem público, eu tenho por esse Deputado, posso dizer que
é meu amigo de muito tempo, eu lembro como se fosse hoje,
o dia que Vossa Excelência chegou ao meu escritório, aproxi-
madamente há 10 anos, bombardeado de tudo que lhe acon-
tecia naquele momento, e disse: “Juacy, um dia ainda vou tra-
balhar por este Estado. Vou fazer valer o título de deputado ou
de qualquer outro mandato que eu venha a exercer, mas eu
não tenho dúvida que eu vou trabalhar em prol da sociedade
rondoniense, em prol da Polícia Militar e do Bombeiro Militar”.
E de fato vem exercendo com galhardia, com excelência, com
competência o vosso mandato que foi outorgado pelo povo.
Muito obrigado por terem pessoas na política como Vossa Ex-
celência, que faz com que nós possamos acreditar que a polí-
tica sim é a única forma de mudança do Executivo e até do
Judiciário, quando se fala em entrada pelo 5º Constitucional
das Cortes, no Brasil inteiro.

Gostaria de finalizar, declamando um cordel que adap-
tei, cujo original se chama “Conhecendo Rondônia”. E o nome
estava lá, como CB poesias, mas, que certamente tem lastro,
penso, no poema “Canção do Exílio”, de Gonçalves Dias, que é
muito conhecida por todos. E assim, diz:

Oh minha Terra Querida,
Onde não nasci, mas escolhi para morar,
Agora és meu berço e meu lar,
De florestas exuberantes,
Onde cantam sabiás,
Meu Estado de Rondônia,
No coração da Amazônia,
De ti, certamente,
Para sempre vou me orgulhar!

Eu agradeço a todos, não poderia deixar de finalizar e
saudar as mães que aqui estão presentes, as minhas mães
que ali estão, Rute, Guiomar, Nega, não necessariamente nes-
sa ordem, mas, vocês sabem que moram no meu coração, a
tia Lela, a mãe dos meus filhos aqui, Elaine que cuida muito
bem das nossas crianças e a todas as mães que aqui estão,
que Deus proteja, que Deus faça com que seus filhos, nesse
próximo dia, nesse próximo final de semana, assim como eu
terei o privilégio de estar com minhas mães, que eles também
possam estar com vocês e se orgulharem da mãe que têm.
Muito obrigado e divido com cada um de vocês familiares,
amigos, conhecidos queridos, profissionais que admiro, aquilo
que recebo nesta manhã que é o Título de Cidadão Rondoniense.
Muito obrigado e que Deus abençoe a cada um de vocês.

O SR. LENILSON GUEDES (Mestre de Cerimônias) – Regis-
trar a presença das Excelentíssimas Senhoras Vereadoras Ada
Dantas e Joelna Holder, da Câmara Municipal de Porto Velho.
Sejam todas bem-vindas.

O SR. JESUÍNO BOABAID (Presidente) – Para mim, hoje, é
uma grande satisfação. No início da Sessão eu não quis mes-
mo falar muito quanto aos homenageados, até por que o mo-

mento é deles. Mas, como Deputado, eu venho a cada dia per-
cebendo como é tão importante as pessoas que assumem um
cargo político, quando assumem ou quando estão fazendo suas
campanhas, estão andando conversando com o povo fazem
uma série de promessas e aí, muitos confiam, dando voto de
credibilidade e chegam aqui mudam totalmente sua personali-
dade. Mas, como Deputado há a dois anos e quatro meses;
venho a cada dia lutando e buscando valorizar e respeitar, de
forma digna, o povo rondoniense. Então, Juacy, Brito, Shalimar,
esta comenda é o mínimo que a gente pode fazer por pessoas
também de caráter. Pessoas realmente que representam...,
como você diz, você é digno sim desta comenda. A gente,
quando analisa o currículo de uma pessoa, não só você como
todas as pessoas que se encontram presentes, muitas pesso-
as se encontram presentes, como a Dra. Gisele que vem fa-
zendo um brilhante trabalho à frente do Ministério Público Fe-
deral, a sua luta ali com a Estrada de Ferro Madeira-Mamoré;
atuação também, na Justiça Eleitoral, o Dr. Walter Waltenberg,
o Dr. Gilberto. Então têm várias pessoas que se encontram
presentes aqui, o ex-deputado Everton Leoni que também tem
uma grande história a frente da Rede Sic News, ele tem uma
história e como Deputado também fez um grande trabalho aqui
nesta Casa. Então, era isso, sem muita delonga, isso o Vice-
Governador também Daniel Pereira que foi Deputado Estadual,
Deputado Federal, estou profetizando; e também não poderia
deixar de parabenizar as mães. Não tenho a minha mãe que
fatalmente ela foi, o câncer a levou, uma doença que é muito
agressiva, a perdi há três anos, mas, eu tenho a minha mãe,
que é uma mãe que é a Ada, minha esposa, mãe do Rian
Douglas, e da Rosa Gabriela, e a todas as mães, a Joelna, a
Bailarina da Praça que também está presente, quero fazer uma
homenagem para ela também, Dia das Mães, a todas vocês, a
Elaine, todas as mulheres. Para mim essa sexta-feira, que
antecede aí, é o segundo dia, domingo de maio, é o segundo
domingo de maio, então vai ser dia 14 o Dia das Mães. Então,
muito obrigado a todos e vou finalizar essa audiência, na ver-
dade essa Sessão Solene, desculpas, de tantas audiências que
eu proponho, várias Audiências Púbicas já está no automático,
obrigado a todos, e agora vamos para o coquetel.

Invocando a proteção de Deus e em nome do povo
rondoniense declaro encerrada a Sessão Solene que agraciou
o Dr. Juacy dos Santos Loura Júnior, Shalimar Christian Priester
e Cletho Muniz de Brito, um bom dia a todos e obrigado.

(Encerra-se esta Sessão Solene
às 11 horas e 09 minutos).

12ª SESSÃO SOLENE EM HOMENAGEM
DO DIA DO ASSISTENTE SOCIAL.

Em 15 de Maio de 2017

Presidência do Sr.
RIBAMAR ARAÚJO - Deputado

(Às 09 horas e 50 minutos é aberta a Sessão)

O SR. LENILSON GUEDES (Mestre de Cerimônias) – Se-
nhoras e Senhores bom dia. A Assembleia Legislativa aten-
dendo a Requerimento do Excelentíssimo Senhor Deputado
Estadual Ribamar Araújo realiza Sessão Solene em Homena-
gem ao Dia do Assistente Social.

Convidamos para compor a Mesa Excelentíssimo Senhor
Deputado Ribamar Araújo, proponente desta Sessão Solene



22 DE MAIO DE  2017Nº 82 1402Pág.9ª LEGISLATURA

Diário assinado digitalmente conforme Resolução nº 211 de 9/05/2012. O respectivo arquivo digital
com certificação encontra-se no sítio da Assembleia Legislativa de Rondônia http://www.al.ro.leg.br

D O - e - A L E / R O

de Homenagem. Excelentíssimo Senhor Vice-Governador do
Estado de Rondônia, Dr. Daniel Pereira; Excelentíssima Sra.
Hérika Lima Fontenele, Secretária de Estado de Assistência
Social e Desenvolvimento do Estado de Rondônia.
Excelentíssimo Sr. Claudinaldo Leão da Rocha, Secretário Mu-
nicipal de Ação Social e da Família – SEMASF. Senhor profes-
sor Mestre Carlos Henrique Gomes Souza, Presidente do Con-
selho Regional de Serviço Social do Estado de Rondônia –
CRESS, que ora deixa o cargo. Sr. Luciano Pinheiro Torres,
Presidente eleito na chapa: “Unidos pela Igualdade” para o
Conselho Regional de Serviço Social.

O SR. RIBAMAR ARAÚJO (Presidente) – Invocando a pro-
teção de Deus, e em nome do povo rondoniense, declaro aber-
ta esta Sessão Solene em Homenagem ao Dia do Assistente
Social. Passo a palavra ao Mestre de Cerimônias.

O SR. LENILSON GUEDES (Mestre de Cerimônias) – Convi-
damos a todos para cantarmos o Hino Nacional. (Letra de Joa-
quim Osório Duque Estrada e música de Francisco Manoel da
Silva).

(Execução do Hino Nacional)

O SR. LENILSON GUEDES (Mestre de Cerimônias) - Podem
sentar, muito obrigado. Antes das palavras iniciais de Vossa
Excelência, cumprimentar aqui especialmente o jornalista,
Mestre de Cerimônias, Cerimonialista Ciro Pinheiro que muito
nos honra com a sua presença nesta Casa, a Assembleia
Legislativa. Um dos pioneiros, um dos defensores, um dos pro-
gressistas, cerimonialistas aqui no Estado de Rondônia, jorna-
lista Ciro Pinheiro, muito obrigado pela sua presença. A Exmª
Sra. Márcia Leão da Rocha, Secretária Adjunta Municipal de
Ação Social e da Família; Senhoras e Senhores Assistentes
Sociais da Polícia Rodoviária Federal; Sra. Beatriz Helena Peres
Alves, Assistente Social do Tribunal de Justiça e Conselheira
Estadual do Idoso; Senhoras e Senhores Assistentes Sociais
do Hospital de Base; Senhoras e Senhores Assistentes Sociais
do INSS; Sra. Noeme Ribeiro de Assis Lemos, Assistente Soci-
al da SEJUS no Município de Cacoal; Sra. Eliete Pantoja, Assis-
tente Social representante da Central de Transplantes da
SESAU; Senhoras a Senhores do Serviço Social do Centro de
Referência de Saúde da Mulher; Sra. Lindomar de Jesus Firmino,
Assistente Social representante do Município de Santa Luzia;
Éder Fernando Machado, Assistente Social vice-presidente eleito
chapa Unidos pela Igualdade para o Conselho Regional do Ser-
viço Social; Senhoras e Senhores acadêmicos do Serviço Soci-
al da UNOPAR; Senhoras e Senhores Assistentes Sociais do
Ministério Público do Estado de Rondônia; Senhoras e Senho-
res Assistentes Sociais do IPAM; Senhoras e Senhores Acadê-
micos do Serviço Social da Faculdade Integrada Aparício Car-
valho – FIMCA; Senhora Conceição de Maria Medeiros, Coor-
denadora do Serviço Social da Policlínica Oswaldo Cruz; Se-
nhoras e Senhores Acadêmicos de Serviço Social da Universi-
dade Paulista – UNISP - Aqui Você Pode; Senhoras e Senhores
Assistentes Sociais do Município de Candeias do Jamari; Se-
nhoras e Senhores Assistentes Sociais do Hospital Santa
Marcelina, e de uma forma geral S. Exª o Deputado Ribamar
Araújo saúda a todas as senhoras e os senhores.

O SR. RIBAMAR ARAÚJO (Presidente) – Com muita ale-
gria cumprimento mais uma vez a todos os presentes aqui nesta
solenidade. Quero saudar aqui o Vice-Governador Daniel Pe-
reira meu dileto amigo, seja sempre bem-vindo a esta Casa;

cumprimentar também a minha querida amiga Sra. Hérika Lima
Fontenele, Secretária de Estado de Assistência Social e De-
senvolvimento do Estado de Rondônia/SEAS, seja bem-vinda
Hérika; cumprimentar o Exmº. Sr. Claudinaldo Leão Rocha,
Secretário Municipal de Ação Social e da Família – SEMAS;
cumprimentar o Professor Mestre Carlos Henrique Gomes Sou-
za, Presidente do Conselho Regional de Serviço Social do Es-
tado de Rondônia – CRESS 23ª Região; cumprimentar o Sr.
Luciano Pinheiro Torres, Presidente eleito na Chapa: Unidos
pela Igualdade, para o Conselho Regional de Serviço Social,
triênio 2017/2020; cumprimentar todas as queridas e os que-
ridos Assistentes Sociais, os acadêmicos aqui presentes, mi-
nhas senhoras, meus senhores; cumprimentar também aqui
a imprensa em nome do amigo jornalista Ciro Pinheiro; cum-
primentar todos os funcionários da Casa, cumprimentar a nossa
equipe de gabinete, parabenizar pela organização, da mesma
forma cumprimentar a Sra. Jane e sua equipe de Cerimonial
pela organização, funcionários da Casa, sejam todos bem-
vindos aqui. Passo a palavra agora ao Mestre de Cerimônias.

O SR. LENILSON GUEDES (Mestre de Cerimônias) – Bom,
nós vamos assistir agora a um vídeo institucional sobre Assis-
tência Social.

(Execução de Vídeo)

O SR. LENILSON GUEDES (Mestre De Cerimônias) – Para-
béns. Olha, Excelentíssimo Senhor Deputado já pedi permis-
são a Vossa Excelência, a irmã Lina Ambiel, Diretora do Hospi-
tal Santa Marcelina, informa que em decorrência ao faleci-
mento de um paciente e morador da comunidade não pode se
fazer presente ao evento, mas, parabeniza Vossa Excelência
pela realização desta Sessão Solene de homenagem. Regis-
trar também a presença da senhora Tassia Aparecida Alves
Santana, professora de Serviço Social da UNIP; senhora Ilza
Maria Silveira, Assistente Social e Conselheira do Conselho
Estadual de Igualdade Social em Ji-Paraná; Senhoras, Senho-
res, Assistentes Sociais da Unimed; Senhoras e Senhores do
Serviço Social SEMASF.

O SR. RIBAMAR ARAÚJO (Presidente) – Depois de ver
este vídeo lindo que emocionou a todos nós, eu passo a pala-
vra ao professor Carlos, mestre Carlos Henrique Gomes de
Souza, Presidente do Conselho Regional de Serviço Social do
Estado de Rondônia CRESS, 23ª Região.

Queria também registrar a presença da Vereadora,
Joelna Holder, e convidá-la para fazer parte daqui da Mesa.

O SR. CARLOS HENRIQUE GOMES DE SOUZA - Vou só me
organizar aqui, porque eu fiz um discurso, mas, na correria
do dia a dia, a gente acaba esquecendo, esqueci em casa,
então fiz uma colinha aqui para a gente pode dialogar um
pouco. Mas é bem legal e importante este momento nova-
mente aqui, basicamente é um momento de homenagem, de
reconhecimento ao profissional de Serviço Social e que o nos-
so estimado e querido Deputado realiza com muito cuidado,
com muito carinho, com muito esmero para a nossa catego-
ria. Então, Senhor Deputado, já quero agradecer em nome
dos profissionais e estudantes de Serviço Social do nosso Es-
tado esta homenagem que anualmente é feita aqui na Casa
do Povo. Bom, eu queria começar falando sobre a mudança
que nós tivemos agora e todo o conjunto CFESS/CRESS, a
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eleição para as novas diretorias que irão compor o CRESS, as
eleições ocorreram no mês de março e as posses estão ocor-
rendo em todo o Brasil no período de 15 a 17 de maio, segun-
do a resolução do próprio conjunto. Então, um momento muito
importante da participação democrática da categoria de Servi-
ço Social, e, que Rondônia não ficou atrás, tivemos duas cha-
pas concorrentes para este ano. Aí, uma foi eleita e o Presi-
dente aqui, o Luciano, está fazendo parte da Mesa e significa
que nós estamos cada vez mais nos politizando e participando
das nossas relações profissionais. Mas também, neste mo-
mento de homenagem, eu queria falar um pouco da nossa
gestão, a gestão “Juntos Somos Mais”, a diretoria “Juntos So-
mos Mais”, que durante esses três anos tentou fazer ações e
realizou ações que têm vinculação com a articulação, com a
fiscalização e com o cumprimento da agenda com conjunto
CFESS/CRESS. Durante os três anos, a diretoria dialogou com
os profissionais, por meio das fiscalizações, quebramos alguns
paradigmas, alguns posicionamentos, alguns que eu conside-
ro como fossem opostos. E como bem colocamos que é o lema
da nossa chapa, e agora também é da chapa, Juntos Somos
Mais e, unidos também nós somos mais. E aí, nesse processo
também, algumas bandeiras nós tentamos articular, nós pro-
movemos essa discussão, como a questão do ensino público
em nosso Estado. Porque nós sabemos que para ter um pro-
fissional capacitado, qualificado, um profissional que tenha a
sua identidade enquanto profissional, eu sempre questiono
aquele profissional que fala ou aquele bacharel que fala ou
outros que falam: “o assistente social é meio pedagogo, é meio
psicólogo, é meio advogado”. Nós não somos meio de nada.
Nós somos inteiramente Assistentes Sociais. Nós estamos nas
políticas públicas. Nós estamos, essa defesa que nós fazemos
das políticas públicas, dos direitos humanos, se faz por meio
da nossa prática profissional, nas políticas de saúde, na políti-
ca da assistência, na Previdência, em outras áreas que está lá
o Assistente Social, reconhecido historicamente e instituída le-
galmente. Então, essa é a importância desse dia, do dia 15 de
maio, o dia que o profissional de Serviço Social é reconhecido
não só pelo valor do Estado que o coloca assim, mas, por todo
esforço e trabalho que o Assistente Social realizou durante
esses 81 anos de profissão aqui no Brasil. E como eu falei, a
gente aqui no nosso Estado de Rondônia estamos tentando
implementar o Curso de Serviço Social aqui no nosso Estado,
as 30 horas que aí o nosso querido Deputado foi, ele é, na
verdade, um parceiro, um colaborador, um ator muito impor-
tante nesse processo que ocorreu em 2015/2016. Entretanto,
não é, Deputado? Esta proposta tem que sair do Executivo e aí
é claro que agora, nesse novo momento, isso não tem que
ficar perdido, nós temos que cada vez mais ficarmos unidos e
lutar para a efetivação enquanto ainda é o momento, porque
nós estamos em tempos tenebrosos. Estamos num momento
histórico, num momento político muito delicado, onde o que
nós acabamos de ver, retratando a política de assistência soci-
al, hoje nós estamos vendo esse desmonte das políticas por
meio de reformas. Estamos vendo a educação, estamos
vivenciando a questão do trabalho e também da Previdência.
Então, o conjunto CFESS/CRESS é muito claro, nós somos con-
tra esse novo governo, nós somos contra o golpe que foi dado,
por quê? Porque quem está sofrendo mais, dentro dessa dinâ-
mica, é a classe trabalhadora. Hoje não mais o pobre, porque
não existe o pobre no sentido de direito e sim o trabalhador.
Não existem lutas de classe e é justamente pela questão da
luta de classe, é que o tema do nosso ano de 2017, é justa-

mente esse: na luta de classes não há empate, e o profissional
de serviço social em defesa das liberdades democráticas e dos
direitos sociais. Hoje nós estamos vendo, com essa onda con-
servadora, com essa onda neoliberal, nós estamos vendo al-
guns valores sendo construídos e perpassados, estamos con-
fundindo liberdade de expressão com falar o que quer, estamos
confundindo fascismo com democracia. E nós assistentes soci-
ais que participamos historicamente desse processo democrá-
tico em nosso País, temos que estar atentos, temos que estar
alertas, mas como? No nosso cotidiano profissional, nas nos-
sas leituras teóricas, nas nossas participações políticas. A Di-
retoria “Juntos Somos Mais” esteve presente no dia 28, junto
com os profissionais, lutando contra a reforma Trabalhista e
da Previdência, aqui juntamente com outras representações
sindicais e associações, como a OAB e demais da sociedade
civil. Então, isso mostra que nós Assistentes Sociais não so-
mos mais aqueles anjos que historicamente é colocado, nós
somos profissionais, profissionais politizados, profissionais ca-
pacitados, profissionais que entendem as impressões da ques-
tão social, articula com as políticas públicas e traz o resultado
na defesa intransigente dos Diretos Humanos.

Eu também queria deixar aqui os meus agradecimentos
para os membros da Diretoria, Juntos Somos Mais, eu faço
questão, Mesa, Deputado, de nominar cada um por quê?  Re-
presentar a categoria não é algo fácil, representar os profissi-
onais como um todo é um grande desafio e esses profissionais
não fugiram ao desafio. Eu quero agradecer ao Vice-Presiden-
te que é o Rafael, lá de Vilhena; agradecer de forma especial
e carinhosa que além de ser Conselheira, Tesoureira também
é uma grande amiga e que ela foi uma das primeiras a abra-
çar esse sonho comigo que é a Orquídea. Orquídea, eu queria
que você levantasse, por favor, gente uma salva de palmas
para ela, por favor.

Porque eu me lembro de que no ano de 2013 no Encon-
tro Nacional do Conselho CFESS/CRESS, a gente quando a
nossa então Presidente Geane estava entregando, estava nes-
se processo também participando enquanto Presidente, nós
sentamos, conversamos, e, falamos: “vamos enfrentar esse
desafio”. E ela falou: “Vamos”. Sem medo, sem receio e aí
demais membros vieram e aí veio a Luzia que hoje está com
problema de saúde, eu peço aqui a toda a Plenária também
orações, para que ela possa sair do quadro a qual está, mas,
se Deus quiser e Deus é bom, ela vai sair porque ela está
lutando pela vida. Também foi uma grande figura nesse pro-
cesso. A Tânia também, outra Conselheira.  Marinês, nossa
Conselheira Fiscal, também superimportante.  Onete, a Regi-
na e os demais também, Fernanda, Adriana, para quem não
conhece hoje a Adriana, é a Domingas, que hoje é Adriana.
Ana Paula, enfim, para não me estender muito eu quero agra-
decer a todos vocês que colaboraram para formar Diretoria na
época em 2013 e caminhar em nome dos profissionais de
Rondônia.

Eu também gostaria de agradecer, Deputado, aqui e aqui
em nome de todos os profissionais também, eu queria que-
brar, queria não, eu vou quebrar na verdade, o protocolo De-
putado e nós da Diretoria Juntos Somos Mais, gostaríamos de
fazer uma homenagem ao senhor também, porque o senhor,
eu estou aqui em Rondônia há 06 anos e há mais de 10 anos
eu sei que o senhor faz essa homenagem a nós profissionais
do Serviço Social.

Então, eu gostaria aqui juntamente com a Secretária
que o senhor recebesse a nossa homenagem, a você, viu Se-
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cretária, por favor, em nome de todas as profissionais e profis-
sionais e Acadêmicos do Serviço Social aqui no nosso Estado.

(Entrega de Placa)

E gostaria de deixar como mensagem para todos os pro-
fissionais, agradece também a todos os profissionais que no
ano de 2013 para 2014 elegeram a Diretoria, Juntos Somos
Mais, dizer, que se nós não realizamos tudo o que nós planeja-
mos a nossa gestão, nós gostaríamos de dizer que nós tenta-
mos.  Tivemos colaboração da base, porque quando nós fala-
mos de CRESS nós falamos de base, a Diretoria é apenas elei-
ta para representar, mas todos nós somos CRESS, todos, e, é
por isso que quando a gente fala, eu não gosto de falar a pala-
vra entregar o CRESS, ou entregar a Diretoria, nós não estamos
entregando, nós estamos repassando. O que significa? Que
nós estaremos no CRESS, que nós estaremos fazendo parte
das Comissões, que nós estaremos levando também os anseios
da profissão porque eu estou deixando de ser Presidente do
Conselho Regional do Serviço Social, me tornei Presidente do
Conselho Estadual da Assistência Social, representando o tra-
balhador do SUAS e sou Assistente Social.

Então, eu quero parabenizar e saudar a nova Diretoria
que estará tomando posse hoje do nosso Conselho e convidar
todos que estão aqui a lotar o nosso CRESS até a porta para
prestigiar e saudar a nova Diretoria que está vindo para o triênio
2017 a 2020, para a nova Diretoria muita sorte, sorte não, que
sorte é uma coisa muito mais..., podem contar conosco. Então,
agradeço aqui o momento e como vocês sabem; vocês me
encontram por aí na faculdade, agora no SEAS, Ministério Pú-
blico e a minha diretoria, eu quero agradecer imensamente
por esse desafio. Então, tenhamos um bom dia, e vamos as
nossas comemorações até as 22 horas, e, às 19 horas, nós
temos a nossa semana que vai acontecer no SENAC onde nós
teremos os palestrantes que falarão sobre essa nova realidade
que está acontecendo no Brasil e no mundo. Então, muito obri-
gado a todos, obrigado Mesa e tenhamos um bom dia.

O SR. RIBAMAR ARAÚJO (Presidente) – Obrigado ao Pro-
fessor Mestre Carlos Henrique Gomes de Souza. E passo a
palavra neste momento ao Senhor Luciano Pinheiro Torres,
eleito na chapa: “Unidos pela Igualdade” para o Conselho Re-
gional de Serviço Social triênio 2017/2020.

O SR. LENILSON GUEDES (Mestre de Cerimônias) – En-
quanto ele caminha para fazer uso da palavra, registrar a pre-
sença da senhora Zilene Santana Silva, Assistente Social da
SEPOG e Coordenadora do Curso de Serviço Social da FIMCA;
Senhoras, Senhores Assistentes Sociais da Maternidade Muni-
cipal Mãe Esperança.

O SR. LUCIANO PINHEIRO TORRES – Bom dia a todos! Em
nome do Excelentíssimo Senhor Daniel Pereira, Vice-Governa-
dor do Estado de Rondônia, cumprimento toda a Mesa com-
posta; em nome do Professor Mestre Carlos Henrique Gomes
Souza, cumprimento a todos os funcionários aqui presentes do
Serviço Social, em nome do Excelentíssimo senhor Deputado
Ribamar Araújo, cumprimento todas as pessoas que não tem
ligação com serviço social e que vieram prestigiar a solenida-
de, em nome da Excelentíssima senhora Vereadora Joelna
Holder, eu cumprimento a todas as pessoas que estão contri-
buindo para que esse evento venha acontecer, os funcionários
da Casa, da Assembleia Legislativa que a gente é sempre bem

recebido aqui e se sente em casa. Hoje 15 de maio, um dia
muito especial para nós profissionais Assistentes Sociais.
Estamos vivendo num momento igual o professor Carlos ci-
tou, que não temos muito a comemorar devido ao contexto
histórico que estamos vivendo, vivemos um verdadeiro des-
monte dos direitos sociais que demoraram décadas, de mui-
tas lutas e movimentos sociais para serem construídos. E os
profissionais Assistentes Sociais, são profissionais que estão
diretamente ligados com as políticas públicas. Então, o Assis-
tente Social, ele é atingido duas vezes quando acontece esse
ataque aos direitos sociais, uma vez diretamente porque ele é
profissional, ele é trabalhador, ele tem vínculos trabalhistas,
ele tem os direitos atingidos diretamente no seu vínculo tra-
balhista, como foi o caso recentemente que estamos vivendo
da Reforma da Previdência, e também indiretamente porque
ele vai estar trabalhando com as pessoas beneficiárias desses
direitos. E isso vai acarretar também em aumento da deman-
da, em surgimentos de novas demandas, por isso que atin-
gem o Assistente Social duas vezes nessa questão qualquer
ataque as políticas púbicas, o Assistente Social, o profissional
que está diretamente ligado a essas políticas, ele é atingido.
Mas quero aproveitar a oportunidade para agradecer, agrade-
cer a todos os profissionais do Estado de Rondônia, que depo-
sitaram a confiança na nossa proposta. A chapa, Unidos pela
Igualdade lançou o seu projeto para trabalhar em prol dos
Assistentes Sociais, em prol da categoria, e a gente teve essa
aceitação, obrigado a todos mesmo, de coração, a todos que
confiaram no nosso trabalho, que apenas está começando. É
um desafio para todos, não é uma tarefa fácil, mas, eu não
tenho medo de desafios, eu venho de várias lutas tanto no
campo pessoal como no campo profissional, e graças a Deus
até agora, eu só tive vitórias. Não é fácil ser Assistente Social,
não é fácil, essa profissão que é permeado por desafios, lutas
uma vez que temos entre as nossas missões o dever de bus-
car garantias, dos direitos da população, que por nós são aten-
didas. Como eu já falei várias políticas sociais que acompa-
nhamos anos e anos de lutas agora por meio de manobra, por
meio de informações não fundamentadas, apresentadas por
vezes por parte do Governo atual, o Governo Federal acaba
extinguindo, diminuindo e explorando dessa forma a classe
trabalhadora desse País. Nós assistentes sociais nós devemos
sair sempre em defesa da classe trabalhadora, repudiando
qualquer tentativa de ataques aos direitos e qualquer forma
de discriminação negativa que venha atingir o povo brasileiro.
Quero aqui tranquilizar os assistentes sociais do Estado de
Rondônia, e dizer que ao assumir a gestão do CRESS/RO a
nossa bandeira de luta será o fortalecimento do Serviço Soci-
al do Estado de Rondônia. Sempre levantando as bandeiras
da democracia e da liberdade, lutando contra todas as formas
de preconceitos e intolerâncias, tanto no seio da profissão
quanto nos ambientes institucionais. Buscando sempre a de-
fesa do nosso projeto ético político e profissional. Pouco antes
já conversava com a Secretária Hérika e ela me dizia dessa
preocupação que nós, assistentes sociais, devemos ter com a
defesa do nosso projeto ético político. Então quem me conhe-
ce profissionalmente sabe da minha luta diária por essa ques-
tão da defesa do projeto ético/político. O assistente social
imbuído ao mesmo tempo em que trabalha com os excluídos
das políticas públicas, tem o dever de estar zelando, todos
nós temos o dever de zelar pelo nosso projeto ético/político.
Eu quero agradecer as gestões anteriores, a Geane que pas-
sou a gestão para o Carlos Henrique. Ao professor Carlos
Henrique, o meu agradecimento especial; o Carlos Henrique
que contribuiu e muito para o Serviço Social rondoniense, tanto



22 DE MAIO DE 2017Nº 82 1405Pág.9ª LEGISLATURA

Diário assinado digitalmente conforme Resolução nº 211 de 9/05/2012. O respectivo arquivo digital
com certificação encontra-se no sítio da Assembleia Legislativa de Rondônia http://www.al.ro.leg.br

D O - e - A L E / R O

pelo seu conhecimento teórico, pelos seus meios de informa-
ções na Instituição em que atua, só ouço elogios, professor
Carlos Henrique. E também pelos trabalhos prestados junto a
Instituição CRESS, sabemos que não é fácil, na transição a
gente já teve esse impacto da quantidade de trabalhos que
vamos ter, mas, estamos preparados e conto com a presença
no Conselho, com a participação de todos os assistentes soci-
ais, todos os assistentes sociais de base. O CRESS é a nossa
casa, é o único órgão aqui no Estado de Rondônia,
Excelentíssimo Deputado, que nos representa os assistentes
sociais, e nós temos que fortalecer esse órgão para dá esse
respaldo, para fazer as questões, para fazer acontecer o que
é previsto, as defesas que são previstas no nosso regulamen-
to, no nosso regimento. Quero agradecer também a presença
dos componentes da chapa “A Caminho da Renovação”, em
nome da Luciana, eu agradeço a todos que estiverem aqui
presentes, que foi a chapa que concorreu com a gente e agra-
deço a forma com que foi tratada, a forma ética que vocês
souberam conduzir esse processo. Quero agradecer de modo
especial aos componentes da chapa “Unidos pela Igualdade”,
gostaria até que todos ficassem de pé, que eu vou fazer a
apresentação nominal. Quero agradecer uma pessoa que não
está presente, mas, que foi a pessoa que me fez o convite,
senhor Vice-Governador, eu estava numa zona de conforto e a
Tânia Ovídio Nicolau, ela me fez convite: “Luciano vamos lan-
çar uma chapa para concorrer à eleição do Conselho?”. Eu
falei: “Não, eu não vou lançar por que eu já estou bem. Eu sou
oficial da Polícia Militar, eu sou 1º Tenente Assistente Social da
PM, sou Assistente Social da SEJUS, recém-chegado aqui em
Porto Velho, não vou aceitar esse desafio”. Mas o pedido dela
e com o jeito, a gente acabou aceitando posteriormente e hoje
era a pessoa que era para estar aqui, só que por motivos
pessoais está fora do País e não pode estar presente. Mas
quero agradecer a todos e quero pedir uma salva de palmas a
todos esses guerreiros. Muito obrigado a todos vocês. Eu que-
ro convidar também, professor, todos a estarem presentes lá
na Sede do Conselho Regional de Serviço Social hoje às
13h00min horas para a posse. Muito obrigado a todos.

O SR. RIBAMAR ARAÚJO (Presidente) – Obrigado Sr.
Luciano Pinheiro. E em virtude da agenda muito apertada e já
agradecendo ao nosso Vice-Governador por estar aqui
prestigiando a nossa solenidade, quebrando aqui a sequência
e o protocolo, passo a palavra neste momento para a sua sau-
dação ao Exmº Sr. Vice-Governador Daniel Pereira.

O SR. DANIEL PEREIRA – Quero aqui neste momento agra-
decer a Deus pela oportunidade, saudar o Deputado Ribamar
Araújo, parabenizá-lo pela iniciativa de ser o proponente des-
ta Sessão Solene; saudar a nossa Secretária de Estado, a As-
sistente Social Hérika Lima Fontenele que está irradiante dian-
te desta homenagem; ao nosso querido Secretário Municipal
de Ação Social e da Família de Porto Velho, Sr. Claudinaldo
Leão da Rocha; a nossa querida Vereadora Joelna Holder, eu
não sei se sou eu que estou perseguindo a Joelna ou a Joelna
que está me perseguindo porque toda semana estamos nos
encontrando duas, três vezes, não é Vereadora? Isso é muito
bom; o Mestre Carlos Henrique Gomes Souza, Presidente do
Conselho Regional do Serviço Social do Estado de Rondônia, a
quem eu desejo pleno êxito nas suas funções, nas suas ativi-
dades, essa responsabilidade tão grande de representar uma
categoria tão expressiva, tão importante para o nosso País; e
também ao Sr. Luciano Pinheiro Torres, Presidente eleito da

chapa: “Unidos pela Igualdade”, para o Conselho Regional do
Serviço Social triênio 2017/2020. Primeiro parabenizar a to-
dos que participaram do processo e evidentemente parabeni-
zar os eleitos e desejar a eles muito sucesso pleno perante a
essa responsabilidade tão grande. Quero saudar da plenária
três pessoas em nome de todos os senhores e senhoras, a
Assistente Social Marinilde, e, ela saiu bem neste momento, a
Marinilde é duplamente minha amiga, a Marinilde é Assistente
Social do INSS, servidora pública federal igual a mim e nós
construímos uma amizade de uns 05 anos frequentando a
mesma sala de aula no curso de Direito, então é uma pessoa
duplamente amiga, querida e uma pessoa que eu sou um pro-
fundo admirador; saudar também a Socorro, eu conheci a
Socorro fazendo confusão aqui na Assembleia Legislativa, eu
deputado estadual e ela Presidente do SINDLER, uma pessoa
extremamente combativa e estava numa função certa como
Presidente do SINDLER e está numa atividade correta como
Assistente Social, então eu fico muito feliz de te ver aqui, So-
corro; e também ao nosso amigo Ciro Pinheiro que está aqui
no nosso meio e através dele eu tenha a oportunidade dupla
de saudar os Assistentes Sociais e também os profissionais de
Imprensa. Até às 10 horas da noite de ontem eu não tinha
conhecimento desta agenda, para vocês terem uma ideia tem
gente que fala que político trabalha pouco, talvez seja verda-
de, mas, ontem às 10 horas da noite eu estava reunido com o
Coordenador do meu gabinete, que é o Capitão Marcelo, fa-
zendo uma programação do que a gente pretende fazer nos
próximos 30 dias, e aí ele falou: “chefe, tem uma agenda que
eu acho que o senhor gostaria de ir”. Eu falei: “que agenda
que é Marcelo?”. “Amanhã, às 09h00min horas nós teremos
uma homenagem às Assistentes Sociais e aos Assistentes So-
ciais, muito mais “as” do que “aos”. Eu falei: “é óbvio que eu
vou fazer questão de estar lá, a gente muda à agenda, rearticula
e vamos estar”. E por quê? Porque eu não acredito que por
coincidência a Assembleia Legislativa através do Deputado
Ribamar está fazendo a homenagem às senhoras e aos se-
nhores um dia depois do Dia das Mães, eu acho que está em
dias ainda para eu desejar feliz Dia das Mães a todas as mães,
porque vocês como Assistentes Sociais são duplamente mães,
são mães dos seus filhos biológicos e acabam sendo mães de
todo um conjunto de pessoas que os senhores e senhoras vão
encontrando ao longo das suas vidas profissionais, e eu fiz
questão de estar aqui não tanto pelo cargo de Vice-Governa-
dor, é porque eu pertenço a uma categoria profissional que
não na amplitude dos senhores, e, das senhoras, mas, tam-
bém é uma espécie de Assistência Social; que são os profes-
sores, eu diria que são duas profissões que tem muita coisa a
ver, da importância dela para a sociedade e principalmente
pelo fato de que a maior parte daqueles que compõem essas
categorias são mulheres e daí então serem importantes, mas,
a Assistência Social é muito mais ampla do que nós que somos
educadores, porque nós ficamos num  espaço restrito e cons-
truímos a nossa história na sala de aula, em poucos espaços,
os senhores e senhoras são muito mais amplos, nós as encon-
tramos lá área de saúde, nos encontramos lá na área de edu-
cação, nos encontramos lá na área de educação pública, seja
na área penal, seja com adulto, seja com adolescentes, en-
contramos lá no setor produtivo, as nossas assistentes sociais
na Emater fazem um trabalho maravilhoso. Então, se eu tives-
se que enumerar aqui eu teria que utilizar pelo menos 700
etc., etc.; para dizer onde é que as senhoras e os poucos se-
nhores estão do ponto de vista da prestação do dia a dia. Eu
acho que por si e só isso já demonstra a importância desse
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segmento, estão impregnados em toda a nossa sociedade, seja
nas prefeituras, seja nos governos estaduais, seja nas funções
diversas do Governo Federal, seja no setor público, seja na
iniciativa privada.

Eu sou formado em Direito, eu e a Marinilde, eu já disse,
e os advogados, claro, são muito eficientes em marketing e
falam que os advogados são indispensáveis à justiça e talvez
seja verdade, mas, nós teríamos que acrescentar, não há jus-
tiça sem advogados, mas acima de tudo, não há justiça sem
assistente social, acho temos que fazer essa referência pela
importância dos senhores e das senhoras. Eu aproveito a opor-
tunidade para consignar aqui algumas ações que a gente está
fazendo juntamente com a assistente social que lidera uma
equipe de Assistência Social que é a nossa querida Hérika.
Não é segredo para ninguém; e aqui as falas que nós tivemos
dos nossos representantes do Conselho de Assistência Social
dos graves problemas que esse País está passando, e quando
a gente tem problemas de natureza econômica adivinha para
quem sobram os problemas? Para quem historicamente sem-
pre sobrou que são as pessoas menos favorecidas. Mas mes-
mo num momento, vamos chamar assim de vacas gordas, os
recursos que a gente tem para atender as demandas de pri-
meira necessidade, não são na intensidade e na quantidade
que nós gostaríamos de ter. Por outro lado, nós temos conhe-
cimento do que..., e tudo aquilo que nós recolhemos de tribu-
tos para o Governo Federal, a nossa carga tributária nacional
ela é, talvez hoje a maior carga tributária do planeta, só que
tem um grave problema que não é debatido e poucos enfren-
tam esse problema, político então é que foge dele mesmo, de
cada 10 reais que nós pagamos de tributo ao Governo Federal,
apenas um deles volta para a sociedade local, você paga R$
100,00 de tributo federal, R$ 10,00 volta para os Estados, para
os Municípios, onde é que fica os outros 90? A metade deles,
exatamente é metade hoje, vai para pagamento de dívida pú-
blica e o nosso País consegue fazer coisas incríveis, consegue
ser extremamente rigoroso com favelado, com sem-terra, com
pobre de toda a natureza, mas, as nossas autoridades não têm
coragem de enfrentar os banqueiros que nós enfrentamos no
dia a dia. Eu como advogado já entrei com inúmeras ações de
revisão de contrato bancário, os municípios brigam com o Go-
verno Federal para fazer a revisão das suas dívidas com a
União, os Estados, nós o Estado de Rondônia temos ações judi-
ciais por discordar da maneira como a União cobra as dívidas
que o Estado tem com elas. Agora o poder público constituído
se recusa a enfrentar os mesmos banqueiros quando nós
estamos falando da questão de dívida pública. Como é que nós
vamos falar de justiça social num País que é exatamente a
metade de toda a riqueza que nós produzimos nenhum centa-
vo dela volta para a nossa população. Vai para os banqueiros
que estão em Nova York, que estão em Paris, em Londres, que
estão em Tóquio, que estão esparramados pelo mundo afora,
não volta para aquele grupo de pessoas que aí o Estado fala:
“deixa a assistente social ir lá resolver o problema”. Como se
isso fosse possível, não é? Então, é uma tomada de consciên-
cia que nós temos que fazer. Mas, enquanto eu ainda sou ape-
nas um pequeno pregador no deserto, eu quero trazer algu-
mas situações concretas que nós estamos fazendo aqui, estamos
construindo alguns frutos de pensamento recente e outros fru-
tos de algumas experiências antigas. Os Municípios e os Esta-
dos têm necessidade de desenvolver projetos esportivos e pro-
jetos sociais, principalmente, para as nossas crianças, porque
se a gente não cuidar das nossas crianças, nós vamos encontrá-
los, com a grande possibilidade de encontrá-los num futuro

não muito distante ou num Centro de Medidas Socioeducativas,
ou nos nossos presídios. O Estado de Rondônia tem hoje a
maior média de prisioneiros com relação a sua população do
País, mais da metade dos nossos apenados, são apenados de
crimes tidos como crimes federais, crime de tráfico e crime
envolvidos com armas. Esses apenados deveriam estar em
presídios federais e não em presídios estaduais. Então, o Go-
verno Federal não cuida da fronteira e joga essa responsabi-
lidade para cima do Estado, uma hora ou outra vem aqui cons-
trói um presídio, aquele negócio todo. Mas, construir presídio
não é mais caro, o mais caro é sustentar essa população
carcerária dentro de um presídio e isso faz com que a gente
viva em cima, literalmente em cima de um..., como se tivesse
em cima de um barril de pólvora prestes a explodir. Não se
assustem os senhores, se de hoje para amanhã, nós, Rondônia
estar nos cenários nacionais por problemas dentro dos presí-
dios, porque a cada segundo que passa é um risco que nós
corremos. E por quê? Porque a gente tem dificuldade de aten-
der as crianças, de atender projetos sociais. Então, para ten-
tar não ficar apenas reclamando e tentar buscar uma saída
para isso, a Secretaria de Assistência Social, coordenada pela
Secretária Hérika, estará promovendo uma ação concreta, onde
nós vamos buscar, todo mundo que tem condição de contri-
buir, seja pessoa jurídica, sejam pessoas físicas, para que
possam; 1% das pessoas jurídicas, aquelas reconhecidas como
declarantes de lucro real do imposto de renda, que ela desti-
ne 1% do seu tributo a pagar para o Fundo Estadual da Crian-
ça e do Adolescente, para os Fundos municipais ou para pro-
jetos esportivos, tais quais nós estamos fazendo aqui em Por-
to Velho. Nós temos a Lei de Incentivo ao Esporte e o Estado
de Rondônia nunca captou nenhum centavo até o dia de hoje.
Mas eu garanto para os senhores que ainda esta semana, nós
teremos a primeira iniciativa provocada pelo Governo do Esta-
do, onde um projeto social, nós temos pelo menos 20 deles
em andamento no Ministério do Esporte, fruto do nosso traba-
lho como Vice-Governador, e um deles, que já está aprovado,
é um projeto do Clube do Futebol Rondoniense, onde nós va-
mos trabalhar, o rondoniense vai trabalhar com 500 crianças.
Crianças essas que terão que estar matriculadas na rede pú-
blica de ensino ou mesmo na rede privada, que tem que ter
comprovação de frequência, que tem que ter comprovação de
desempenho para poder participar desse projeto social. No
projeto social, se pintar algum atleta de ponta é uma maravi-
lha, mas, se não pintar, pelo menos, nós teremos cidadãos.
Então, nos próximos dias, nós iremos fazer um evento dessa
natureza. A Rovema é a primeira empresa que vai fazer a
contribuição, mas, nós pessoas físicas, também podemos fa-
zer a nossa contribuição. Então, cabe a nossa Secretaria de
Assistência Social, e nós vamos trabalhar isso junto. Outro
trabalho que nós estamos fazendo, que é mais do que neces-
sário, este País é extremamente violento. Nós somos o País
mais violento do mundo. Os mesmos americanos que andam
jogando pela cabeça dos outros, dentro do território deles,
eles têm muito mais respeito às pessoas do que nós temos.
Nós somos campeões mundiais de homicídio; nós somos, tal-
vez, campeões mundiais em violência doméstica; nós somos
campeões mundiais em agressões sexuais às crianças e a
maior parte das pessoas que pratica essa violência, seja ela
física, seja ela psicológica; na maior parte dos casos não são
terceiros que vieram causar esses danos, somos nós mes-
mos, dentro das nossas próprias famílias que fazemos isso.
Como é que você vai trabalhar de forma eficiente para evitar
algo, como é que eu vou fiscalizar cada residência, cada famí-



22 DE MAIO DE 2017Nº 82 1407Pág.9ª LEGISLATURA

Diário assinado digitalmente conforme Resolução nº 211 de 9/05/2012. O respectivo arquivo digital
com certificação encontra-se no sítio da Assembleia Legislativa de Rondônia http://www.al.ro.leg.br

D O - e - A L E / R O

lia? Então é um desafio muito grande que a gente tem. Mas
algo que pode ser feito e que eu tenho me empenhado, e es-
pero que a gente conclua muito em breve, é a instalação do
Projeto da Patrulha Maria da Penha aqui no Estado de Rondônia.
Nós temos que fazer alguma coisa. Nós não podemos continu-
ar assistindo de forma passiva as pessoas sendo vítimas e
vitimadas. Então, eu reputo isso de extrema importância e a
nossa equipe está procurando ajudar e é uma contribuição da
Vice-Governadoria para esse projeto. E, por fim, eu trabalhei
Deputado Ribamar, durante 06 meses, o trabalho mais difícil
que eu já fiz até hoje, que foi ser gerente, na época era da
Infância, de Criança e dos Adolescentes, mas, na verdade eu
já era o Gerente do Sistema Socioeducativo, era a única ativi-
dade que tinha lá. Foi, sem sombra de dúvida, o trabalho mais
difícil que eu já fiz na vida e foi também o trabalho de melhor
aprendizado que eu tive. E, por outro lado, os problemas que a
gente tinha isso há quase 15 anos, eles permanecem, Deputa-
do Ribamar, existindo até hoje, por quê? Porque nós ficamos
discutindo a questão da não redução de idade penal e a gente
já tem redução de idade penal na prática. Basta você dizer que
aqui no Estado de Rondônia quem cuida dos apenados adultos
e quem cuida das medidas socioeducativas é a mesma Secre-
taria. Qual a consequência disso? Eu sou supostamente Secre-
tário de Estado, que tem que cuidar dos nossos apenados, 11
mil apenados que de manhã, de tarde e à noite querem caçar
um motivo para se amotinar. Eu vou cuidar dos apenados adul-
tos ou eu vou cuidar dos adolescentes em conflito com a lei? É
óbvio que eu vou cuidar daquilo que pode me trazer um preju-
ízo maior imediatamente, não por falta de vontade e por falta
de compromisso do Secretário ou dos Secretários ou dos pro-
fissionais que atuam na área. É uma questão de você tentar
resolver aquilo que te é mais preocupante naquele momento.
E aí eu tenho de um lado mais ou menos 11 mil presos, do
outro lado eu tenho aí, aproximadamente 250 adolescentes
em conflito com a Lei, cumprindo medida socioeducativa. Quem
que o Secretário vai se preocupar mais, com os 250 ou com os
11.000?  É óbvio que ele vai se preocupar com os 11.000 e a
gente acaba deixando de fazer aquilo que efetivamente tem
que ser feito com os 250. Aí essa semana eu estive com o
nosso querido Marcelo Tramontini, que é o Juiz da Infância e
da Juventude aqui em Porto Velho, juntamente com o Dr. Pini,
Emerson Pini e nós vamos levar ao Governador do Estado de
Rondônia a proposta de a gente criar uma Fundação, é óbvio
que nesses tempos bicudos está todo mundo querendo fugir
de novas obrigações financeiras, mas, basta a gente pegar a
estrutura que a gente tem na SEJUS e levar para dentro de
uma Fundação para que a gente possa, alguém fazer 100% do
trabalho focado em cima desses adolescentes para evitar que
nós em vez de termos 11.000 apenados a gente tenha 11.250
apenados e mais se multiplicando por aí afora. Então, eu repu-
to que são responsabilidades muito grandes, mas tem que ser
enfrentadas.

Por fim, eu não posso deixar de até mesmo, como ser-
vidor público que sou e como trabalhador, diante dos graves
problemas a questão previdenciária. Seria cinismo da minha
parte, dizer para os senhores e senhoras que a gente não tem
a exata dimensão do problema que nós estamos vivendo e
talvez eu seja juntamente com os senhores e com as senhoras
uma das principais vítimas desse processo. Primeiro, que a
gente não tem o dom do oportunismo. Eu estive aqui nesta
Assembleia há 22 anos eu estava aqui enfrentando algo que
eu consegui ajudar a resolver. Quando cheguei aqui na
Assembleia eu tinha 26 anos e tinha sido acabado de aprovar

um Projeto de Lei aqui que com o mandato de Vereador que
eu já tinha exercido mais um mandato de Deputado, eu pode-
ria levar uma pensão vitalícia para o resto da minha vida, con-
venhamos que era muito interessante, não era?  Mas também
muito covarde, porque a minha avó morreu com quase 90 anos
e conseguiu ter um acesso a Previdência Social com mais de
80. O meu pai só conseguiu se aposentar no INSS aos 65 anos
de idade. Então, eu não seria digno deles me beneficiar por
um mandato público e algo em torno de 30 anos, embora le-
vando o tal do benefício previdenciário. Acabamos com isso, a
Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia a partir de en-
tão, nunca mais sequer teve coragem de enfrentar fazer isso
novamente. Tenho a satisfação de dizer que tentei acabar com
a aposentadoria de Governadores, não fomos bem-sucedidos,
mas, o Governador Confúcio Moura, um dos primeiros Atos
que ele fez como Governador foi mandar um Projeto de Lei
para Assembleia Legislativa para acabar com a aposentadoria
de ex-Governadores; a partir dele, porque dele para trás, era
direito adquirido aí passa a ser uma questão judicial, mas, o
Governador Confúcio Moura, já no seu primeiro mandato liqui-
dou a fatura com relação a isso. O Confúcio Moura e qualquer
outro Governador que o suceder, salvo se alterarem a Lei, que
eu espero que o bom senso não permita que o faça, nós não
teremos mais que pagar “ad aeternum” para aqueles que num
dado momento da história veio dá sua contribuição. Porque é
que eu estou dizendo isso? Por que com relação com todo o
rigor que a gente tem com relação a essa matéria, eu entrei
no serviço público, Deputado Ribamar, entre 16, 17 anos, na-
quele momento pela Legislação eu iria me aposentar aos 47
anos, como Professor; veio o Fernando Henrique Cardoso e
mudou a Legislação, eu passei a me aposentar com a possibi-
lidade de 57, veio o Lula e mudou; eu passei a me aposentar
com 60 anos; e agora, pelo andar da carruagem deve ir aí
para uns 65 por aí. Eu conversava com a minha filha e dizia
para ela o seguinte, minha filha está com 02 anos que é
servidora pública, eu dizia para ela: “olha, a minha preocupa-
ção não é comigo, a minha preocupação é contigo, e a minha
preocupação maior ainda é com o meu neto”; porque entre a
minha vida funcional aumentou de 47 para 65, isso dá o quê?
Dá 18 anos de diferença. Se a minha filha for contar a partir de
65 e jogar 18, vai para quanto?  Vai para 70 e alguma coisa. E
o meu neto, vai para quantos anos? Meu neto vai para aproxi-
madamente 100 anos para ele poder se aposentar diante des-
se raciocínio matemático lógico que a gente está fazendo. En-
tão, são assuntos sim preocupantes e que a gente não pode
deixar ser aprovado, simplesmente, porque pelos problemas
que criaram para o País, que não fomos nós que criamos. As
pessoas simplesmente falam: “Não. Isso aqui é o único cami-
nho que tem que ser feito”.

Eu não me recuso a dar toda a contribuição que eu tiver
que dar, mas, eu quero que esse negócio seja muito bem cla-
ro.  Eu quero que todo mundo que deve para a Previdência
pague até o último centavo, porque eu não devo nenhum cen-
tavo para a Previdência, não é porque eu não quero dever, é
porque eles não deixam nós devermos, o desconto é compul-
sório. Então, peço desculpas por ter me alongado em demasia
aqui e termino, Deputado Ribamar, lhe parabenizando e quero
para frasear aqui uma frase de um grande estadista chamado
Winston Churchill que no momento da 2ª Guerra Mundial, a
Inglaterra ficou praticamente sozinha contra os alemães e a
Força Aérea Inglesa foi tão precisa, tão importante naquele
momento, que Churchill cunhou uma frase mais ou menos o
seguinte: “que nunca tantos deveram a tão poucos”. E eu acre-
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dito que essa homenagem que é feita aqui nesse momento dá
para a gente utilizar essa frase: nunca tantas pessoas foram
beneficiadas por tão poucas pessoas, mas, tão dedicadas pes-
soas quantos as senhoras e os senhores que são Assistentes
Sociais. Então, fico muito feliz de estar aqui nesse momento,
rendo as minhas homenagens a todos, peço que Deus todo
poderoso continue dando forças para que vocês continuem fa-
zendo sempre esse trabalho maravilhoso, que faziam há mui-
tos anos, que estão fazendo agora e vão fazer ao longo da vida
toda, porque eu sei que fazer o bem, é a vocação de cada um
dos senhores, que Deus os abençoe.

O SR. RIBAMAR ARAÚJO (Presidente) – Muito obrigado ao
Vice-Governador Daniel Pereira. Mais uma vez, eu queria que-
brar aqui o protocolo e chamar à senhora Ana Paula, Coorde-
nadora de Assistência Social da SEAS para prestar aqui uma
homenagem a nossa Secretária Hérika, da SEAS. Pode entrar
aqui à senhora Ana Paula.

A SRA. ANA PAULA – Bom dia a todos! Eu quero cumprimen-
tar a Mesa em nome do Deputado Ribamar Araújo, e parabeni-
zar todas as Assistentes Sociais aqui presentes pelo nosso dia,
eu também como Assistente Social e os nossos parabéns da
família SEAS, hoje em especial vai para a Secretária Hérika.
Eu quero agradecer Secretária, nós, SEAS, pela sua dedica-
ção, pelo seu compromisso, pela sua ética profissional, agra-
decer peço seu empenho, eu estou um pouquinho nervosa por-
que falar da senhora é um pouco difícil, porque a senhora é tão
dedicada, quantas vezes a senhora não abdica de estar com a
sua família para nos ensinar, se empenhando pela política de
assistência do Estado. Eu tenho certeza que a Secretaria está
muito bem representada, a senhora mais do que ninguém re-
presenta a nossa categoria, e nós temos muito orgulho em tê-
la como nossa representatividade na Secretaria, muito obriga-
da por tudo que a senhora faz pela gente, pela nossa catego-
ria, muito obrigada.

O SR. LENILSON GUEDES (Mestre de Cerimônias) – Então,
vamos mais uma vez registrar a presença da Senhora Marilde
Helena da Silva Santos, é Assistente Social, Vice-Presidente do
Conselho Estadual de Assistência Social e a mais experiente do
Conselho. E a senhora Socorro Moraes, colega de trabalho,
Assistente Social representante do Centro de Saúde do Servi-
dor da Assembleia.

O SR. RIBAMAR ARAÚJO (Presidente) – Passo a palavra
agora ao Excelentíssimo senhor Claudinaldo Leão da Rocha,
Secretário Municipal de Ação Social da Prefeitura de Porto
Velho.

O SR. CLAUDINALDO LEÃO DA ROCHA – Gostaria de cum-
primentar a todos os Profissionais do Serviço Social e na pes-
soa do Dr. Ribamar, cumprimento à Mesa, mas, antes de falar
um pouquinho também a cada um de vocês. Agradecer Dr.
Ribamar, pelo convite nesta manhã desse dia tão importante
também para a nossa Secretaria. Nós começamos com
cafezinho e música ao vivo hoje lá na Secretaria, aí se for até
mais tarde o povo está garantindo, eu acho, o pessoal da
SEMASF está, foi um café reforçado. Cumprimentar a Vereadora
Joelna, tem se aproximado sempre da SEMASF no sentido de
nos ajudar nessa missão que assumimos no início do ano. A
Secretária Hérika Fontenele, que está sempre de portas aber-

tas lá na SEAS, nos recebendo também nos orientando desde
os primeiros dias que assumimos a Secretaria. Cumprimentar
também o mestre Carlos Henrique, que esteve conosco hoje
de manhã, está deixando aí, deixando não repassando para o
nosso amigo o Sr. Luciano Pinheiro, que tem a tarefa árdua de
estar mais próximo a vocês. Dizer que a nossa gestão à frente
da SEMASF, está pautada no fortalecimento da política de As-
sistência Social, esse fortalecimento só será possível com a
força dos assistentes sociais que estão no nosso quadro. Pre-
tendemos também valorizar estes profissionais ao longo da
nossa gestão. Coloco-me à disposição da nova Diretoria do
CRESS, para discutirmos essa valorização desses profissio-
nais. Deixo também uma mensagem nesse dia aos que já es-
tiveram na SEMASF vão ouvir novamente, mas é sobre os 5
amores. Tenho 5 amores: Deus, em primeiro lugar; a vida, a
família; os amigos e o próximo. Deus por que é dono da vida:
a vida por que é um dom dado por Ele; e a vida também é
curta. A família por que é única. Os amigos por que são raros
e o próximo, aquele especialmente que está às margens. Que
acho que é o contato maior de vocês e que com certeza tam-
bém são os preferidos de Deus. Então mais uma vez, me ale-
gro muito de estar à frente desta Pasta aprendendo muito,
não é fácil o serviço, e a Secretária Márcia estamos assim
aprendizes. Aprendizes como uma equipe que nós encontra-
mos dedicada, e, é por isso que cada dia se torna fácil, por
que a gente vê; Dr. Ribamar, o empenho desses profissionais
que estão na nossa SEMASF. Muito obrigado mais uma vez
pelo seu convite.

O SR. RIBAMAR ARAÚJO (Presidente) – Muito obrigado
Claudinaldo. E passo a palavra agora a Excelentíssima senho-
ra vereadora Joelna Holder, da Câmara Municipal de Porto
Velho.

A SRA. JOELNA HOLDER – Bom dia. Quero cumprimentar,
primeiramente agradecendo a Deus por essa mui digna opor-
tunidade, eu quero cumprimentar aqui a Mesa, em nome do
nosso Presidente presidindo esta Sessão, Dr. Ribamar, é um
prazer imenso estar aqui com todos vocês; a Hérika, que é a
nossa Secretária ali da SEAS; o Sr. Claudi, como eu carinho-
samente o chamo, pode ser assim Secretário? O nosso queri-
do mestre o Carlos Henrique que eu estou tendo a honra de
compartilhar ali bem pertinho na Mesa, e o Sr. Luciano Pinhei-
ro, eleito de forma parece-me que magistral, ganhou aí a elei-
ção, parabéns a todos que assim foram privilegiados por es-
tarem participando desse triênio para juntamente colaboran-
do na questão da Assistência Social. Dia 15 de maio parece-
me que é um dia muito festivo a todos os senhores, parabéns
pelo dia, parabéns pela escolha da profissão, quero assim
cumprimentar todos vocês que estão na plenária, eu estou
vendo muitos rostos peculiares, mas, creio que eu vou pecar
se eu falar os nomes. Então eu vou cumprimentar toda a ple-
nária em nome do nosso Pastor Francisco das Chagas, que é
um aluno ali também do curso de Assistência Social. Serviço
Social, muito obrigada Hérika, foi quase! Então nós queremos
aqui neste dia salientar dando a minha pequena contribuição
já que o que nos antecederam e creio que os que virão de-
pois, são verdadeiros mestres na oratória e conhecimento
sobre o Serviço Social. Nós queremos dizer da importância
que é ser um assistente social, eu creio que alguém não esco-
lheria essa profissão simplesmente por ser uma das opções
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ali no quadro de escolha de profissões ou do vestibular, mas,
está intrinsecamente ligado a uma missão, de servir, de cuidar.
As políticas públicas a respeito do social, a respeito do
assistencialismo realmente são ainda muito difíceis, parece-
me que o Brasil vive desorganizado em torno de uma grande
bagunça, e a gente não consegue ainda se comunicar. Mas,
vocês estão diretamente com aqueles que são menos favore-
cidos; talvez, com a mulher que é mais frágil nesse contexto
muito machista, a criança, o adolescente, aquele que está no
serviço apenado, aquele que é vítima das drogas, vocês estão
presentes onde a sociedade muitas vezes fala, muitas vezes
falha, e eu venho aqui salientar a importância desse profissio-
nal para que vocês sempre, todo dia que acordem, continuem
a levar essa como sendo uma grande missão da sua vida, não
só dependente do que as políticas públicas estão a construir a
respeito do Serviço Social, mas, daquilo que você decidiu colo-
car como sendo a sua regra e aquilo que você faz para a sua
vida, a sua missão nesta terra. A Bíblia diz, eu gosto muito de
me reportar à palavra do Senhor e ela diz que tudo que vier à
tua mão para fazer faze-o conforme as tuas forças, porque
para a sepultura para onde vais, não há trabalho, não há ser-
viço, não há obras, se é isso a tua missão, se é essa a tua
bandeira em passagem por esta vida faze-o, faz o teu melhor.
Tem muita gente aí fora precisando de você e você muitas
vezes é a única opção que eles têm com relação as autorida-
des, com relação aos seus direitos. Como já foi falado aqui,
vocês são a porta das instituições, é a primeira porta ali no
presídio, é a primeira porta no hospital, é a primeira porta na
escola, é a primeira porta em tantos lugares. A Bíblia também
fala e assim eu quero concluir a minha singela participação já
agradecendo, Deputado, pela honra e o privilégio de poder
compartilhar com vocês este dia, fala sobre o obreiro aprova-
do, que eu quero também parafrasear como fez o nosso Vice-
Governador, que diz que o obreiro deva ser aprovado, que ele
deva fazer o seu melhor e que ele tome como resguardo disso
a palavra da verdade, eu creio que para vocês a palavra da
verdade são todos esses ensinamentos que vocês receberam,
às vezes no dia a dia da vida, ou outrora num banco de univer-
sidade, que essa sua arma que é a verdade, ela possa ser
manuseada da melhor maneira para que assim outros possam
ter o seu bem-estar social. Que Deus abençoe a todos, para-
béns pelo dia 15 de maio, parabéns Assistente Social! Muito
obrigada.

O SR. RIBAMAR ARAÚJO (Presidente) – Muito obrigado
Exmª Vereadora Joelna Holder. Passo a palavra agora neste
momento a Exmª Sra. Hérika Lima Fontenele, Secretária de
Estado de Assistência Social – SEAS.

A SRA. HÉRIKA LIMA FONTENELE – Bom dia a todos. Antes
de cumprimentar a Mesa eu queria fazer uma homenagem,
parabenizar todas as mães pelo dia de ontem, a todas as mães
que fazem da maternidade um verdadeiro sacerdócio e é em
nome da minha mãe, Maria do Rosário, que está lá no
Maranhão, lá em Bacabal, quero homenagear todas as mães
do Brasil e em especial a todas as mães aqui presentes e do
Estado de Rondônia. Então sintam-se felicitadas por este dia.
Eu quero cumprimentar aqui o Deputado Ribamar Araújo, pro-
ponente desta Sessão Solene, desta homenagem mais do que
especial para todas nós, e, Ribamar, ao longo desses 10 anos

que vocês nos homenageiam receba nossas homenagens em
nome de todos os servidores da Secretaria de Estado de As-
sistência Social, em nome de todos os profissionais que aqui
estão presentes, acadêmicos, você deverá ser homenageado
pela lembrança, por realmente reavivar e fortalecer a nossa
profissão, então parabéns pela iniciativa mais uma vez, o nos-
so respeito e a nossa admiração por você ao longo desses 10
anos, eu não sei se eu acertei os 10, mas, que realmente, e
aproveitar em seu nome cumprimentar os demais Parlamen-
tares desta Casa, todos os Deputados estaduais que compõem
o parlamento estadual; cumprimentar, ele já saiu, mas, o nos-
so Vice-Governador Daniel Pereira que abrilhantou; pela pri-
meira vez eu percebo que participa um Vice-Governador, um
governador neste momento, mas, em nome do Dr. Confúcio
Moura que aqui eu represento também, desejar parabéns a
todas as profissionais e agradecer pela oportunidade que ele
me permitiu de ter me indicado para representar e estar neste
cargo como assistente social e como defensora das políticas
públicas. Eu quero cumprimentar o Claudi, Secretário Munici-
pal de Assistência Social e da Família, da SEMASF, em seu
nome Claudi, cumprimentar todos os servidores que compõem
a sua equipe e a toda a Secretaria; cumprimentar meu amigo
Carlos Henrique, em seu nome, Carlos, cumprimentar a todos
os membros que compõem e, que fizeram parte da sua gestão
e dá os parabéns pelo compromisso, pela ética, que se apre-
sentaram durante a sua gestão; cumprimentar o Luciano Tor-
res, à você Luciano e aos membros que compõem a sua ges-
tão, terão grandes desafios pela frente, a luta vai ser grande,
mas, pode ter certeza que você terá o apoio dos profissionais,
dos órgãos públicos e porque não da Secretaria de Estado da
Assistência Social para o fortalecimento da categoria, pode
contar conosco, a vocês boa sorte e o desejo de fazer uma
boa gestão. Queria cumprimentar os acadêmicos de Serviço
Social, futuros profissionais; cumprimentar aqui a Socorro; So-
corro em seu nome cumprimentar todos os servidores desta
Casa que eu já passei, sempre muito bem acolhida e queria
fazer um cumprimento não especial, mas, de reconhecimento
ao Ciro Pinheiro que está ali, adotei como pai, jornalista,
Colunista do Jornal Alto Madeira, nosso respeito e admiração,
porque há 50 anos, você escreve a história de Rondônia com
muito compromisso e com muito amor, uma salva de palmas
para o Ciro Pinheiro. E em seu nome quero cumprimentar toda
a imprensa aqui presente. E eu queria cumprimentar em nome
da Ana Paula; a Ana Paula não estava no script, você sempre,
vocês, aliás, pregando essas peças, me fez quase chorar, mas,
em seu nome cumprimentar todos os servidores, todas as as-
sistentes sociais, que fazem da nossa equipe uma equipe real-
mente uma comprometida e um agradecimento a minha ad-
junta, Nete Sana, que está sempre do meu lado, me apoiando
e fortalecendo o trabalho que a gente quer fazer juntas, para
fazer uma política estadual de Assistência Social realmente
comprometida com os direitos sociais.

Bom, gente, 15 de maio, que data linda, eu me sinto
muito feliz pela profissional que sou e por ter escolhido e abra-
çado essa profissão, há 22 sou assistente social com muito
amor e com muito profissionalismo, com certeza, todos vocês,
a todos os profissionais que estão..., o assistente social ele
está em todas as políticas, na política de Assistência Social, na
política de educação, na política de saúde, na justiça, na Previ-
dência, onde tem política social tem assistente social. Agora



22 DE MAIO DE  2017Nº 82 1410Pág.9ª LEGISLATURA

Diário assinado digitalmente conforme Resolução nº 211 de 9/05/2012. O respectivo arquivo digital
com certificação encontra-se no sítio da Assembleia Legislativa de Rondônia http://www.al.ro.leg.br

D O - e - A L E / R O

colegas, para que nós possamos realmente exercer plenamente
a nossa profissão, precisamos de relações políticas institucionais
democráticas, precisamos dessa articulação com as institui-
ções públicas, precisamos estar juntos, precisamos da efetivação
e ampliação dos direitos das políticas sociais, precisamos prin-
cipalmente daqueles que estão lá na execução, fazer com que
o cidadão se reconheça como sujeito de direito, aquele que
está lá na ponta, que ele precisa se reconhecer como um su-
jeito de direitos. Nós precisamos nessa atual conjuntura que
nós vivemos o Brasil, econômica, essa crise econômica política
e social, nós precisamos fazer e reafirmar o nosso projeto éti-
co/político, aquele que nós identificamos como nosso norte para
reconhecer a nossa profissão. Nós precisamos, meus amigos,
colegas, futuros profissionais, dizer não as reformas da previ-
dência, dizer não a reforma trabalhista e porque não dizer, não
ao corte do orçamento que é destinado as principais políticas
públicas, hoje, a assistência social saúde e educação. Nós pre-
cisamos defender nossas bandeiras, temos grandes desafios
pela frente, mas, tenho certeza que cada um de nós contribui-
rá para que se mude esse quadro atual. Nós queremos é que o
povo brasileiro possa usufruir da riqueza que é construída so-
cialmente. Portanto, eu penso que todos nós, aqui presentes,
profissionais e futuro profissionais, que nos de essa vontade
de fazer o algo a mais na nossa profissão, de reafirmar como
já falei o projeto ético/político.

Eu queria só usar, falar uma palavra que eu acho muito
interessante, uma frase muito da Marilda Iamamoto, e eu acho
que a maioria de vocês conhece que já em duas palestras que
eu tive o privilégio de assistir, ela diz o seguinte: “quando a
gente se depara com tantos desafios na nossa profissão, é
preciso ter coragem e esperanças para enfrentar o presente, é
preciso sonhar e alimentar esses sonhos, concretizando cotidi-
anamente para que novos tempos, mais humanos e solidários,
seja realidade. Viva o Serviço Social! Viva o Assistente Social,
como profissional comprometido com o usuário e com as polí-
ticas públicas! Parabéns para todos nós!

O SR. RIBAMAR ARAÚJO (Presidente) – Muito obrigado à
Hérika da SEAS. Parabéns!

A SRA. HÉRIKA LIMA FONTENELE – Gente, já é de praxe
quebrar o protocolo, isso faz parte, não é? Então não poderia
deixar de ter hoje. Então assim, Ribamar, por mais que nós te
homenageemos, é muito pouco pelo tanto que o senhor já fez
pela nossa profissão. Então assim, receba nossas homenagens
singelas, mas, de coração, é uma pequena lembrança de toda
equipe que compõe a Assistência Social e que tem muito res-
peito e admiração pelo seu trabalho como parlamentar e como
admirador, como Vossa Excelência sempre fala, dos assisten-
tes sociais. Então eu queria te entregar para o senhor colocar
na mesa e ficar sempre olhando essas pessoas.

(Entrega de fotografia)

O SR. RIBAMAR ARAÚJO (Presidente) – Obrigado, Hérika.
Bom dia a todos, a todas. Primeiro quero começar agra-

decendo essa homenagem que diz assim: “Do Conselho Regi-
onal – Serviço Social 23ª Região. Dr. José Ribamar de Araújo,
sua atuação contribui para consolidar uma articulação política
que é valorosa para os profissionais de Serviço Social e para

toda a sociedade. Grandes líderes inspiram a grandeza em
outras pessoas”. Talvez eu não seja esse grande líder, mas,
agradeço muito pela homenagem, pelo reconhecimento. Mui-
to obrigado.

Queria cumprimentar aqui a Excelentíssima Senhora
Hérika Fontenele, da SEAS, minha dileta amiga, querida, agra-
decer aqui pela presença. Queria cumprimentar o senhor
Claudi, me permita assim chamar, Secretário Municipal de Ação
Social de Porto Velho; cumprimentar aqui o professor Mestre
Carlos Henrique Gomes de Souza, atualmente Presidente do
Conselho Regional do Serviço Social; da mesma forma cum-
primentar o senhor Luciano Pinheiro Torres, Presidente elei-
to; que toma posse, acho que hoje à noite para o triênio 2017-
2020. Cumprimentar aqui todas as assistentes sociais aqui pre-
sentes, as acadêmicas, e, acadêmicos da UNOPAR; da UNIP e
da FIMCA que estão aqui prestigiando esta solenidade de ho-
menagem. Cumprimentar aqui a todos os funcionários da Casa;
a minha equipe de gabinete, agradecer, coordenada pela Dra.
Josélia, agradecer a todas elas. Agradecer ao Cerimonial pela
ajuda na organização, os funcionários da Casa. Cumprimen-
tar o jornalista Ciro Pinheiro, ali na galeria, e em seu nome
cumprimentar toda imprensa aqui presente, minhas senhoras
e meus senhores. Eu sinto uma alegria imensa em estar, tal-
vez Hérika, acredito que seja pelo 12º ano homenageando as
assistentes sociais, eu estou com 10 anos aqui de mandato
nesta Casa, mas, comecei homenagear as assistentes sociais
lá na Câmara Municipal de Porto Velho, quando era Vereador,
e, me alegra demais ver todas vocês aqui porque homenage-
ando vocês, eu estou homenageando também a memória de
uma pessoa muito importante na minha vida, a minha irmã
Maria do Céu, que tão precocemente Deus levou, foi ela que
me incentivou a dar os primeiros passos na vida pública e
quando eu encontro e vejo a Zeneide, a Zenilda, a Marinilda, a
Conceição que trabalharam com ela no INSS e eu estava mui-
to presente junto com vocês, me faz recordar e eu estou ven-
do na minha frente o retrato de minha irmã. E por ontem ter
sido o Dia das Mães e como o Serviço Social tem uma predo-
minância muito grande de mulheres e consequentemente mães,
eu queria homenagear duplamente a todas vocês e aos ho-
mens também. Eu me sinto aqui nesta Assembleia Legislativa
no 3º mandato com 10 anos de homenagem já tenho enfren-
tado tantas barreiras aqui nesta Casa, tantas dificuldades e
tantos dissabores, mas, também enfrentado coisas boas, coi-
sas alegres, mas, quero confessar para vocês que um dos
momentos mais felizes, que mais me alegra nesta Casa é o
dia que eu homenageio as Assistentes Sociais. É impressio-
nante como, às vezes, a gente lembra uma data quando está
passando por ela para sentir que o ano passou. Lembra-se do
Natal, lembra-se do Dia das Mães, para dizer assim: “mais
um ano se passou”. E hoje no meu subconsciente o que mais
me lembra com o passar do tempo é essa homenagem que
eu faço para as Assistentes Sociais todo ano aqui nesta Casa.
Para vocês terem uma ideia da importância que sinto nessa
homenagem. Poderia, em determinado momento me veio à
preocupação, será que nós não estamos cansando as nossas
queridas Assistentes Sociais com essa homenagem todo ano?
Mas aí conversando com elas, consultando, não tem nenhuma
que queira que essa homenagem seja interrompida aqui todo
o ano e já junta uma coisa com a outra, a satisfação de vocês,
a alegria de vocês que é a mesma alegria que eu sinto. Mas,
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eu podia prestigiar vocês somente na homenagem, mas, eu
queria que vocês prestassem bastante atenção que não é só
na homenagem que eu prestigio; que eu respeito às Assisten-
tes Sociais, é também nas minhas ações. E por isso hoje nós
temos na titularidade da SEAS uma Assistente Social, profissi-
onal do Serviço Social, que era uma das coisas que eu mais
desejava, era ver nessa titularidade um profissional do Servi-
ço Social. Foi falado aqui muito bem pela Hérika, pelo Vice-
Governador, pelo Claudi, muita coisa linda a respeito das As-
sistentes Sociais, aquele vídeo que passou que emocionou a
todos nós, antes eu tinha já me emocionado e não me canso
de me emocionar nunca quando eu ouço o Hino Nacional Bra-
sileiro e graças a Deus eu sou um dos raros políticos desse
País que ouve o Hino Nacional de cabeça erguida e com a
consciência tranquila que nunca uma ação de minha parte como
político ou como homem prejudicou o meu País, prejudicou o
povo do meu País. E ouvindo o relato do Vice-Governador Daniel
Pereira onde relatava tantas coisas, e, eu pergunto a vocês:
um País que tem fraturas sociais imensas, um País que tanta
gente ainda passa fome, um País que morre mais de 50.000
pessoas, vítimas de violência por armas, um País que morre
mais de 50.000 brasileiros no trânsito das cidades e das estra-
das. Nós sempre falamos um País que tem a 4ª maior popula-
ção carcerária do mundo. E nós sempre falando em combater
os efeitos nunca falando na prevenção. E vocês sabem qual é
a prevenção, a primeira prevenção? Muita gente não tem a
mínima coragem de falar isso principalmente na política, e eu
queria conclamar os profissionais do serviço social principal-
mente vocês; como tenho conclamado também os professo-
res para começar desde já essa luta. Vocês sabem por onde
se começa a prevenir todas essas mazelas que acontecem em
nosso País e colocam o nosso País na condição de um dos
piores países do mundo em termo de IDH? Começa quando a
gente melhorar a qualidade dos nossos eleitores; sabemos que
toda essa responsabilidade é dos maus políticos. A Lava Jato
está mostrando agora uma face cruel do nosso País, bandidos
que deveriam estar na cadeia, estão ocupando cadeiras im-
portantes no Congresso Nacional. E eu pergunto a vocês, quem
é que os manda para lá, é gente de outro País? Não; somos
nós, e enquanto nós mandarmos bandidos para as Câmaras
Municipais, para as Assembleias Legislativas, para o Congres-
so Nacional, para as Prefeituras, para os Governos do Estado e
para a Presidência da República, esse País não vai mudar. En-
tão, o primeiro passo para a prevenção, é nós combatermos o
mau eleitor que infelizmente é a maioria, existe uma equação
dificílima de ser resolvida nesse País, é que para melhorar a
qualidades dos políticos que não vale nada, responsável por
toda essa mazela desse País, é preciso antes de tudo, melho-
rarmos a qualidade do nosso eleitor, mas, para melhorarmos
a qualidade do nosso eleitor, é preciso educar o nosso povo e
para educar o nosso povo depende dos políticos que não que-
rem que o povo seja educado, e se o nosso povo na situação
que está, não reagir, nós estamos condenados à perpetuação
da nossa miséria e quando eu falo aqui que a culpa é do elei-
torado, na sua maioria, meus irmãos, eu não falo isso com
raiva do eleitor, porque ele é culpado sim, porque vota nesses
bandidos, mas, é uma culpa atenuada pela falta de consciên-
cia, pela falta de educação às vezes até por ser bobo, às vezes
até por ser bom demais, e eu já vi muitos eleitores dizendo, eu
tenho que ser honesto porque ele me pagou o voto, me deu
cinquenta reais, eu não posso deixar de votar nele, eu tenho
que ser honesto com ele. Isso é um paradoxo que não existe

maior na política do nosso País. Mas deixando de mão essa
questão, quero aqui mais uma vez demonstrar a minha alegria
de estar homenageando vocês, demonstrar a minha alegria
de estar recebendo nessa manhã aqui na nossa Casa, vocês. E
queria aqui falar no nome de algumas pessoas que presidiram
o Conselho Regional de Serviço Social, começando pelo Carlos
que hoje termina seu mandato, tem também a Florice que
está presente, a Zilene, a Ivonete, a Geane, e a Elivânia. En-
tão, parabenizar a todos vocês pelo trabalho que desempe-
nharam à frente do Conselho, e desejar ao Luciano Pinheiro,
um profícuo trabalho a partir do momento que você tomar
posse hoje, nós temos uma luta que ainda não foi vencida,
talvez já tenha sido vencida em nível federal. Ouvi falar até
quem em nível municipal já se aplica às 30 horas de trabalho,
mas, infelizmente ainda em nível estadual, nós não consegui-
mos isso, apesar de ser uma luta desde a Geane para cá e que
nós não temos a competência nesta Casa, de elaborarmos um
Projeto. Nós enviamos uma cobrança ao Governador do Esta-
do para que ele implantasse às 30 horas de trabalho aqui no
nosso Estado, mas, infelizmente acho que não foi ainda con-
cretizado esse sonho das assistentes e dos assistentes sociais.
Mais aqui quero terminar minha fala, mais uma vez agrade-
cendo a todos que tiveram e estão presentes aqui nesse mo-
mento, da minha alegria de homenagear essas lindas mulhe-
res do Serviço Social, os homens também, porém, não muito.
Mas, quero aqui dizer mais uma vez da minha satisfação, da
minha alegria, da honra que sinto em estar aqui vendo tantas
queridas mulheres e homens do Serviço Social, e a gente po-
dendo com muita alegria, além de revê-las e revê-los prestar
essa singela homenagem. Muito obrigado, felicidades a todos.

Mais uma vez encerrando, agradecer a todos vocês que
se fizeram presente aqui nesta manhã. E invocando a prote-
ção de Deus, e em nome do povo rondoniense, declaro encer-
rada a presente Sessão Solene e convido a todos para um
coquetel que será servido aqui no Salão Nobre desta Casa. A
todos muito obrigado, um abraço a todos.

(Encerra-se esta Sessão Solene
às 11 horas e 51 minutos).

ASSESSORIA DA MESA

PROPOSIÇÕES APRESENTADAS
DA 21ª  SESSÃO ORDINÁRIA
DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA

DA 9ª LEGISLATURA

INDICAÇÃO DEPUTADO ANDERSON DO SINGEPERON – PV
– Indica ao Poder Executivo, especialmente ao Comando Geral
da Polícia Militar, com cópia à Secretaria de Estado de Segu-
rança Pública, a necessidade de implantar uma base da Polícia
Militar no Distrito de Vitória da União, no município de
Corumbiara – RO.

O Parlamentar que abaixo subscreve, nos termos do art.
188 do Regimento Interno, indica ao Poder Executivo, especi-
almente ao Comando Geral da Polícia Militar, com cópia à Se-
cretaria de Estado de Segurança Pública, a necessidade de
implantar uma boa base da Polícia Militar no Distrito de Vitória
da União, no município de Corumbiara-RO.
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J U S T I F I C A T I V A

Nobres Parlamentares,
A indicação tem por objetivo atender reivindicação de

suma importância dos moradores do Distrito de Vitória da união,
intermediado pelo Vereador Sidnei dos Santos Moura, do Mu-
nicípio de Corumbiara-RO, pois apesar de ter aproximadamen-
te três mil e quinhentos habitantes, ainda, não existe posto de
polícia no Distrito.

Vale mencionar que existe nesta comunidade muitos pro-
blemas com a utilização de entorpecentes, aumentando o nú-
mero de infratores e o grau criminalidade. Assim, a população
vive com medo de serem vítimas de roubos e até de homicídi-
os.

Outrossim, a paz social deve ter uma especial atenção,
e a integridade física é um direito que deve ser efetivamente
preservado, para que a tranquilidade da população prevaleça
de forma a deixarem os moradores em condições de trafegar
sem preocupações pelas ruas, pois nem todos têm condições
financeiras para contratar segurança ou empresas
especializadas em segurança pessoal.

Já a segurança pública é dever do Estado, conforme pre-
ceitua a Constituição Federal: “Art. 144. A segurança Pública,
dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida
para a preservação da ordem pública e da incolumidade das
pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos: (...) V
– policiais militares e corpos de bombeiros militares”.

Pelo exposto, peço o apoio dos pares a aprovação da
indicação.

Plenário das Deliberações, 03 de maio de 2017.
Dep. Anderson do SINGEPERON – PV

INDICAÇÃO DEPUTADO AÉLCIO DA TV – PP – Indica a ne-
cessidade de adequações estruturais nas unidades de ensino
do Estado de Rondônia, a fim de garantir acessibilidade às pes-
soas com deficiência.

O Parlamentar que a presente subscreve, nos termos do
art. 188 do regimento Interno, indica ao Governador do Estado
de Rondônia, com cópia para a SEDUC – Secretaria de Estado
da Educação, a necessidade de adequações estruturais nas
unidades de ensino do Estado de Rondônia, a fim de garantir
acessibilidade às pessoas com deficiência.

J U S T I F I C A T I V A

Senhores Deputados,
É de conhecimento dos Pares, que tenho dedicado meu

mandato a melhorias na área de educação. Por este motivo
recebo diariamente diversas demandas tanto de diretores, pro-
fessores, pais e alunos de diversas cidades do nosso Estado.
Recentemente tem se multiplicado o número de reclamações
quanto à falta de instalações ou instalações ineficientes no que
se refere à acessibilidade da pessoa com deficiência, tais como
rampas, corrimãos, sinalização entre outros. É sabido que as
unidades construídas ou reformadas recentemente já atendem
a legislação, porém, segundo foi-me informado, muitas destas
não foram eficientemente executadas, sendo necessário um
melhor estudo arquitetônico de cada caso, em particular. Há
também, especialmente nos locais mais periféricos e localida-
des mais carentes, a falta destas adaptações necessitando,
então, de que se faça um estudo detalhado para que possa
atender esta necessidade. Por esta razão, apresento esta
propositura contando com o apoio dos nobres deputados para

sua destinação de acordo com o Art. 188 do Regimento
Interno.

Plenário das Deliberações, 02 de maio de 2017.
Dep. Aélcio da TV – PP

PROJETO DE RESOLUÇÃO DEPUTADO LÉO MORAES – PTB
– “Institui a obrigatoriedade da tradução simultânea em Lín-
gua Brasileira de Sinais – Libras, das sessões plenárias ofici-
ais, reuniões das comissões permanentes e audiências públi-
cas na Assembléia Legislativa do Estado de Rondônia.”

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA
RESOLVE:

Art. 1° - Fica instituída a obrigatoriedade de conter
subtitulação (legenda) e tradução simultânea em Língua Bra-
sileira de Sinais – LIBRAS, na programação de todos Sessões
Oficiais, reuniões das Comissões Permanentes e Audiências
Públicas da Assembléia Legislativa do Estado de Rondônia, a
fim de assegurar sua compreensão pelos portadores de defi-
ciência auditiva.

Art. 2° -  Fica a Secretaria de Comunicação da
Assembleia Legislativa autoriza a implementar este serviço,
promovendo, dentro das normas legais, a contratação de pro-
fissionais especializados na área exigidas, bem como outras
providências cabíveis.

Art. 3° -  A Mesa Diretora regulamentará em 30 dias a
presente Resolução.

Art. 4° - Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.

J US T I F I C A T I V A

O objetivo desta Resolução é intensidade a divulgação
parlamentar e ampliar a informação sobre o trabalho dos de-
putados, assegurando sua compreensão pelos portadores de
deficiência auditiva, em consonância com o dispositivo na le-
gislação em vigor.

As Leis Federais de números 10.098/00 e 10.436/02
regulamentam o acesso ao sistema de comunicação e sinali-
zação, bem como, estabelece que deve ser garantido, por
parte do poder público em geral e empresas concessionárias
de serviços públicos, formas institucionalizadas de apoiar uso
de difusão da língua Brasileira de Sinais – LIBRAS como meio
de comunicação objetiva e de utilização corrente das comuni-
dades surdas.

A ALE Rondônia, sempre primou pela garantia dos di-
reitos dos portadores de deficiência auditiva, sendo editadas
nesta casa diversas leis que os beneficiam e busca promover
o acesso à informação e aos direitos de todos independente-
mente de sua condição física ou social. E em nome do respei-
to que temos por todos os cidadãos do Estado de Rondônia é
que não poderíamos deixar de oferecer aos possuidores de
deficiência auditiva a possibilidade de exercer seu direito de
acesso à informação e principalmente o pleno exercício da
cidadania.

Ao aprovar o Presente Projeto de Resolução, esta casa
estará mais próxima da comunidade no desempenho de suas
funções representativas e legislativas, razão pela qual peço a
meus pares a aprovação do presente projeto.

Plenário das Deliberações, 03 de maio de 2017.
Dep. Léo Moraes – PTB
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PROJETO DE RESOLUÇÃO – DEPUTADO JESUÍNO BOABAID
– PMN - Institui, na Assembléia Legislativa. O evento “ Deputa-
do por um dia” e cria a Sessão Plenária do Estudante.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA,
aprovou e eu promulgo a seguinte Resolução:

Art. 1º Fica instituído, na Assembléia Legislativa do
Estado de Rondônia, evento “Deputado por um Dia”, compre-
endendo a instituição do Parlamento Jovem Rondoniense de
outras atividades a ele complementares, de caráter informati-
vo, relativas ao exercício da cidadania e elucidativas do funci-
onamento do Poder Legislativo.

Art. 2º O Parlamento Jovem tem por finalidade possi-
bilitar aos alunos de escolas públicas e particulares a vivência
do processo democrático, mediante participação em uma jor-
nada parlamentar na Assembleia Legislativa, com exercício do
mandato.

§ 1º. O exercício do mandato terá caráter instrutivo e
ocorrerá todos os anos, começando em agosto em comemo-
ração ao dia do estudante e da implantação do Poder
Legislativo no Estado de Rondônia.

§ 2º. O Parlamentar Jovem será constituído por estu-
dantes do 7º ano do ensino fundamental médio, devidamente
matriculados, em idade própria.

Art. 3º Observar-se-ão, no decorrer dos trabalhos do
Parlamento Jovem, tanto quanto possível, os procedimentos
regimentais relativos ao trâmite das proposituras, inclusive
quanto à sua iniciativa, publicação, discussão e votação em
Plenário, expedição de Autógrafo, onde estará consignado o
nome do autor do “projeto de Lei” aprovado.

Art. 4º O Parlamento Jovem será composto de 24 (vin-
te e quatro) deputados-estudantes.

§ 1º. Os trabalhos serão dirigidos por uma Mesa Execu-
tiva, eleita pelos estudantes, composta
por Presidente, Vice-Presidente, 1º e 2º Secretários.

§ 2º. A legislatura terá duração de um dia, e ocorrerá
normalmente como de costume. No final, os deputados-estu-
dantes receberão um certificado de participação.

Art. 5º A Mesa da Assembleia Legislativa, mediante
Ato, normatizará a consecução do “Deputado por um Dia”, prin-
cipalmente ao que refere ao Parlamento Jovem:

I – o cronograma das atividades de organização;
II – as orientações relativas aos procedimentos de ins-

crição e participação dos interessados;
III – a eleição dos jovens parlamentares ao âmbito de

sua respectivas escolas;
IV – as normas para eleição da Mesa Executiva; e
V – a realização dos trabalhos da sessão plenária.
§ 1º. O Presidente da Assembleia Legislativa nomeará

uma Comissão Executiva, composta por Deputados Estaduais,
encarregada de implantar todos os procedimentos necessári-
os para a realização da sessão do Parlamento Jovem, na for-
mas do estabelecimento neste artigo.

§ 2º. As atividades que venham compor o “Deputado
por um Dia”, orientar-se-ão para o conhecimento dos procedi-
mento legislativos, dos Partidos com representação na
Assembleia, suas propostas políticas e das funções dos Líde-
res partidários, tais como, aula expositivas sobre os temas
relativos às atividades do Parlamentar.

Art. 6º O deputado do Parlamento Jovem, no exercício
do seu mandato, poderá contar com a ajuda de um Estudante-
Assessor Parlamentar,  proveniente do mesmo estabelecimen-
to de ensino em que estiver matriculado.

Art. 7º A Mesa da Assembleia Legislativa visando ao
bom andamento dos trabalhos do Parlamento Jovem e de ou-
tras atividades que venham compor o evento “ Deputado por
um Dia”, poderá firmar convênios ou parcerias com órgãos
públicos ou entidades privadas.

Art. 8º As despesas decorrentes da infraestrutura téc-
nica, e material correrão à conta da Assembleia Legislativa,
por dotação orçamentária própria.

Art. 9º  Fica revogada a resolução nº 100/05
Art. 10º Esta Resolução entra em vigor na data da sua

publicação.

J U S T I F I C A T I V A

Nobres Parlamentares,
O programa “Deputado Por Um Dia” tem como objetivo

principal estimular a participação cidadã, provocando o inte-
resse pela política entre os jovens. Dessa forma, o investimen-
to no programa mira à própria consolidação da democracia,
por meio do diálogo entre Parlamento e sociedade e pela qua-
lificação da representação política nesta Casa Legislativa.

Outrossim, a simulação parlamentar consiste em levar
os estudantes a despertar um maior interesses e entendimen-
to sobre as políticas abordadas no Estado.

Do mesmo modo, a formulação e o debate de projetos
de lei, mesmo sem influência política real, servem como forma
de aproximar os interesses políticos aos mais jovens da forma
que os levem à um regime  democrático, tais como: tolerân-
cia, abertura ao diálogo, empatia, interesse pelo bem comum,
conhecimento das demandas coletivas além de virtudes cívi-
cas necessárias ao convívio democrático.

Dessa forma, o interesse neste projeto proporciona aos
participantes levar adiante as ideias que representam os anseios
da sua região ou cidade, aprendem que o trabalho parlamen-
tar se submete às regras constitucionais e técnicas, e por isso
mesmo, tem muitas limitações. Além de que ajuda a perceber
que quanto mais envolvida a sociedade mais fácil fica para os
deputados avaliarem as propostas de leis.

Face o exposto, peço o apoio e aprovação aos nobres
Pares do presente Projeto de Resolução.

Plenário das Deliberações, 03 de maio de 2017.
Dep. Jesuíno Boabaid – PMN

Extrato CONTRATO N. 06/AG/ALE/2017
Processo Administrativo 13790/2016-81

Contratante: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE
RONDONIA – ALE/RO
Contratada:  E.R.M DE CARVALHO - ME

DO OBJETO: 1.1 O presente contrato tem como objeto o re-
gistro de preço da contratação de empresa especializada na
prestação de serviços de lavagem de veículos, para atender a

ADVOCACIA GERAL
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frota de veículos da Assembleia Legislativa do Estado de
Rondônia, a pedido Departamento de Logística, conforme
especificações detalhadas no Termo de Referência, constante
do Anexo I deste Edital Parágrafo único. A presente contratação
obedecerá ao estipulado neste Contrato, bem como as disposi-
ções constantes dos documentos a seguir enumerados que in-
tegram o contrato independente de sua transição:  a) Edital do
Pregão Presencial n° 004/2017/CPP/ALE/RO e seus anexos; b)
Proposta de Preços apresentada pela Contratada no Pregão
Presencial no 004/2017/CPP/ALE/RO.

PARAGRAFO ÚNICO – Os casos omissos deste contrato serão
resolvidos de acordo com os termos da legislação, ou situa-
ções não explicitadas nas cláusulas deste contrato serão deci-
didos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na
Lei 8.666/93, Código de Defesa do Consumidor, subsidiariamente,
bem como nos demais regulamentos e normas administrativas
federais, independente de sua transição.

DO PRAZO: 8.1. O presente contrato terá o prazo de 12 (doze)
meses, iniciando-se na data de sua publicação no Diário Oficial
Eletrônico da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia,
conforme o disposto no caput do art. 57 da Lei 8.666/93.

DO VALOR: 3.1. O valor global da contratação será de R$
R$38.850,40 (trinta e oito mil, oitocentos e cinquenta reais e
quarenta centavos), para eventual e futura contratação de
empresa especializada na prestação de serviços de Lava Jato.

3.2. O presente contrato será pago mensalmente, de acordo
com os serviços prestados, calculado pelos preços unitário, dis-
criminados na tabela abaixo:

DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:  4.1. As despesas decor-
rentes do presente contrato correrão à conta da seguinte pro-
gramação:

Programa de Trabalho – 01122102020620000 - Elemen-
to de Despesas – 339036  - Fonte – 0100000000 - Evento –
400091 / UO – 1001 - Nota de Empenho 2017NE00591 de 20/
04/2017, no valor R$ 25.896,00 (vinte e cinco mil, oitocentos e
noventa e seis reais), para cobertura do Maio/2017 a Dezem-
bro/2017.

Programa de Trabalho – 01122102020620000 - Elemen-
to de Despesas – 339036 - Fonte – 0100000000 - Evento –
400091 / UO – 1001 - Nota de Empenho 2017NE00594 de 20/
04/2017, no valor R$ 0,40 (quarenta centavos), para reforço
do empenho de cobertura de Maio/2017 a Dezembro/2017 -
4.2. Destaca-se que deverá ser editada a complementação re-
lativa ao próximo exercício.

16.3. Para firmeza e como prova do acordado foi lavrado o
presente Termo de Contrato, o qual depois de lido e achado
conforme, vai devidamente assinado pelas partes contraentes
e com visto do Senhor Advogado Geral desta Casa Legislativa,

e registrado às fls. 06 (seis) do Livro de Registro de Contratos
do ano de 2017 da Advocacia Geral.

Porto Velho/RO, 26 de Abril de 2017.

Contratante:Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia

Deputado Maurão de Carvalho
Presidente

Arildo Lopes da Silva
Secretário-Geral

Contratada:
Rodolfo Muniz de Carvalho

Representante Legal
E. R. M. de Carvalho - Me - Contratada

Visto:
          Celso Ceccatto
       Advogado-Geral– ALE/RO

Extrato PRIMEIRO TERMO ADITIVO
AO CONTRATO: Nº. 008/AG/ALE/2016

Processo Administrativo nº nº14394/2015-55

Contratante:ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE
RONDONIA – ALE/RO
Contratada:   PUBLICENTER INFORMATICA COMÉRCIO LTDA

DO OBJETO: O presente TERMO ADITIVO tem por objeto a
prorrogação do Contrato n. 08/2016, referente à locação de
01 (um) software para Administração de Recursos Humanos
e Pagamento envolvendo a instalação, configuração, atualiza-
ção de versões, transferência de conhecimento (treinamento)
e suporte técnico, com a finalidade de atender as necessida-
des da Assembleia Legislativa do Estado, conforme
especificações técnicas e condições minuciosamente
estabelecidas no contrato.

DO PRAZO: O prazo de PRORROGAÇÃO do presente termo
aditivo é de 12 (doze) meses, a contar de 10 de maio de 2017,
com término em 09 de maio de 2018.

DO VALOR: O valor global do presente instrumento para co-
bertura do período mencionado em cláusula anterior
corresponde ao importe de R$ 106.126,56 (cento e seis mil
cento e vinte e seis reais e cinquenta e seis centavos).

Parágrafo primeiro. Para atender o presente TERMO
ADITIVO, no período de maio a dezembro, foi autorizada des-
pesa no valor correspondente à R$ 70.751,04 (setenta mil e
setecentos e cinquenta e um reais e quatro centavos) confor-
me Nota de Empenho 2017NE00520 de 12/04/2017 (fls.629).

Parágrafo segundo. Por ocasião do exercício financeiro se-
guinte poderá haver posterior complementação de empenho
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em relação à despesa autorizada na cobertura corresponden-
te ao restante dos 12 (doze) meses do período contratado.

DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: As despesas decorren-
tes do presente Termo Aditivo, correrão à conta da seguinte
programação: Fonte – 0100000000 - Evento – 400091 / UO –
1001 - Programa de Trabalho – 01122102020620000 - Ele-
mento de Despesas – 339039
Nota de Empenho - 2017NE00520 de 12/04/2017, no valor de
R$ 70.751,04 (setenta mil e setecentos e cinquenta e um reais
e quatro centavos).

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: Para firmeza e como prova do
acordado foi lavrado o presente PRIMEIRO TERMO ADITIVO, o
qual depois de lido e achado conforme, vai devidamente assi-
nado pelas partes aditantes e com visto do Senhor Advogado
Geral desta Casa Legislativa, e registrado às fls. 15 (quinze)
do Livro de Registro de Termos Aditivos do ano de 2017 da
Advocacia Geral.

Porto Velho, 20 de abril de 2017.

Contratante: Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia

Deputado Mauro de Carvalho
Presidente

Arildo Lopes da Silva
Secretário-Geral

Contratada:
   PUBLICENTER INFORMÁTICA COMÉRCIO E LOCAÇÃO  LTDA

       Kleiber Gomes Junqueira

Visto:
Celso Ceccatto

          Advogado-Geral

ATO Nº 310/2017-SRH/D/P/ALE

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTA-
DO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos
termos do Artigo 10 da LC nº 730 de 30 de setembro de 2013
e, o que disciplina a Resolução n° 327, de 9 de março de 2016.

R E S O L V E

Conceder 04 (quatro) diárias no período de 23 a 26/05/2017,
ao servidor relacionado, que irá executar suporte técnico (tra-
dução de Libras) no município de Ji-Paraná - RO, conforme
Processo nº. 0007508/2017-16.

Matricula: 200163599
Nome: William Cesar Sestito Ribeiro
Cargo: Assis. Técnico
Lotação: Esc.Legislativo

Porto Velho - RO, 19 de Maio de 2017.

MAURÃO DE CARVALHO
Presidente

Maria Marilu do Rosário de B. Silveira
Secretário Geral Adjunto

ATO N°1287/2017-SRH/P/ALE

O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA 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, resolve;

N O M E AR

MARIA MARGARETE ALVES, matrícula nº100009797, cargo
de Assistente Técnico Legislativo, pertencente ao Quadro de
Pessoal Efetivo desta Casa Legislativa, para exercer a Função
em Comissão de Secretária de Apoio, código – DGS-9, no Ga-
binete da Secretaria de Segurança Institucional, a partir de 02
de maio de 2017.

Porto Velho, 18 de maio de 2017.

Maurão de Carvalho        Arildo Lopes da Silva
  Presidente                      Secretário Geral

ATO Nº1292/2017-SRH/P/ALE

O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA 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, resolve;

N O M E A R

DAVID SANTOS CASSEB, matrícula nº. 100007668, ocupante
do Cargo de Técnico Legislativo, pertencente ao Quadro de
Pessoal Efetivo desta Casa Legislativa, na Função de Provi-
mento em Comissão de Secretário de Apoio, código DGS-9, no
Gabinete da Presidência, a partir de 02 de maio de 2017.

Porto Velho, 18 de maio de 2017.

Maurão de Carvalho        Arildo Lopes da Silva
  Presidente                      Secretário Geral

SUP. DE RECURSOS HUMANOS

ATO Nº1288/2017-SRH/P/ALE

O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA 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, resolve;

N O M E A R

MARYLAND DA SILVA OLIVEIRA RUSSELAKIS, matrícula
nº. 100005555, ocupante do Cargo de Taquigrafo, pertencen-
te ao Quadro de Pessoal Efetivo desta Casa Legislativa, na
Função de Provimento em Comissão de Assistente Técnico,
código DGS-19, na Advocacia Geral, a partir de 02 de maio de
2017.

Porto Velho, 18 de maio de 2017.

Maurão de Carvalho        Arildo Lopes da Silva
  Presidente                      Secretário Geral
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ATO Nº 217/2017-SRH/D/P/ALE

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos ter-
mos do Artigo 10 da LC nº 730 de 30 de setembro de 2013 e, o
que disciplina a Resolução n° 327, de 9 de março de 2016.

R E S O L V E

Conceder 05 (cinco) diárias no período de 23 a 27/05/2017, a
servidora relacionada, que irá participar do Curso de Secreta-
riado Executivo e Assessoria, na cidade de Fortaleza - CE, con-
forme Processo nº. 00006483/2017-78.

Matricula: 200161161
Nome: Maria Joselma de Souza Mattos
Cargo: Assistente Técnico
Lotação: Adv. Geral - Al/RO

Porto Velho - RO, 05 de Maio de 2017.

Maurão de Carvalho        Arildo Lopes da Silva
Presidente                      Secretário Geral

ATO Nº 266/2017-SRH/D/P/ALE

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos ter-
mos do Artigo 10 da LC nº 730 de 30 de setembro de 2013 e, o
que disciplina o Paragrafo Único do Art. 1º da Resolução n°
327, de 9 de março de 2016.

R E S O L V E

Conceder 02 (duas) diárias no período de 25 a 26/05/2017, ao
Deputado Estadual JOSÉ GERALDO SANTOS ALVES PINHEIRO,
cadastro nº200163216, conforme Processo nº. 0006980/
2017-46.

Porto Velho - RO, 16 de Maio de 2017.

Maurão de Carvalho        Arildo Lopes da Silva
Presidente                      Secretário Geral

ATO Nº 267/2017-SRH/D/P/ALE

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos ter-
mos do Artigo 10 da LC nº 730 de 30 de setembro de 2013 e, o
que disciplina a Resolução n° 327, de 9 de março de 2016.

R E S O L V E

Conceder 02 (duas) diárias no período de 25 a 26/05/2017 ao
servidor relacionado, para acompanhar e assessorar o Depu-
tado Geraldo da Rondônia, que irá participar da Sessão
Itinerante Extraordinária, no município de Ji-Paraná - RO, con-
forme Processo nº. 0006980/2017-46.

Matricula: 200163239
Nome: Eduardo da Silva Cartaxo
Cargo: Asses. Parlamentar
Lotação: Dep. Geraldo da Rondônia

Porto Velho - RO, 16 de Maio de 2017.

Maurão de Carvalho        Arildo Lopes da Silva
Presidente                      Secretário Geral

ATO Nº 268/2017-SRH/D/P/ALE

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTA-
DO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos
termos do Artigo 10 da LC nº 730 de 30 de setembro de 2013
e, o que disciplina o Paragrafo Único do Art. 1º da Resolução
n° 327, de 9 de março de 2016.

R E S O L V E

Conceder 02 (duas) diárias no período de 25 a 26/05/2017, ao
Deputado Estadual JURACY BARBOSA MOREIRA, cadastro
nº200160367, conforme Processo nº. 0007030/2017-01.

Porto Velho - RO, 16 de Maio de 2017.

Maurão de Carvalho        Arildo Lopes da Silva
Presidente                      Secretário Geral

ATO Nº 269/2017-SRH/D/P/ALE

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTA-
DO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos
termos do Artigo 10 da LC nº 730 de 30 de setembro de 2013
e, o que disciplina a Resolução n° 327, de 9 de março de
2016.

R E S O L V E

Conceder 02 (duas) diárias no período de 25 a 26/05/2017 ao
servidor relacionado, para assessorar o Deputado Só na Bença,
que irá participar da Sessão Itinerante Extraordinária, no mu-
nicípio de Ji-Paraná - RO, conforme Processo nº. 0007030/
2017-01.

Matricula: 200160411
Nome: Agnaldo Araújo Nepomuceno
Cargo: Chefe Gabinete Deputado
Lotação: Dep. Só na Bença

Porto Velho - RO, 16 de Maio de 2017.

Maurão de Carvalho        Arildo Lopes da Silva
Presidente                      Secretário Geral

ATO Nº 270/2017-SRH/D/P/ALE

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTA-
DO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos
termos do Artigo 10 da LC nº 730 de 30 de setembro de 2013
e, o que disciplina o Paragrafo Único do Art. 1º da Resolução
n° 327, de 9 de março de 2016.
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R E S O L V E

Conceder 02 (duas) diárias no período de 25 a 26/05/2017, ao
Deputado Estadual EZEQUIEL JUNIOR SANTOS DA COSTA, ca-
dastro nº200160360, conforme Processo nº. 0006254/
2017-05.

Porto Velho - RO, 16 de Maio de 2017.

Maurão de Carvalho        Arildo Lopes da Silva
Presidente                      Secretário Geral

ATO Nº 271/2017-SRH/D/P/ALE

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTA-
DO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos
termos do Artigo 10 da LC nº 730 de 30 de setembro de 2013
e, o que disciplina a Resolução n° 327, de 9 de março de 2016.

R E S O L V E

Conceder 02 (duas) diárias no período de 25 a 26/05/2017 ao
servidor relacionado, para assessorar o Deputado Ezequiel
Junior, que irá participar da Sessão Itinerante Extraordinária,
no município de Ji-Paraná - RO, conforme Processo nº.
0006254/2017-05.

Matricula: 200160531
Nome: Evandro Zacarias Mota
Cargo: Chefe Gabinete Deputado
Lotação: Dep. Ezequiel Junior

Porto Velho - RO, 16 de Maio de 2017.

Maurão de Carvalho        Arildo Lopes da Silva
Presidente                      Secretário Geral

ATO Nº 272/2017-SRH/D/P/ALE

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTA-
DO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos
termos do Artigo 10 da LC nº 730 de 30 de setembro de 2013
e, o que disciplina a Resolução n° 327, de 9 de março de 2016.

R E S O L V E

Conceder 02 (duas) diárias no período de 25 a 26/05/2017 ao
servidor relacionado, para fazer assessoramento parlamentar
ao Deputado Lebrão, que irá participar da Sessão Itinerante
Extraordinária, no município de Ji-Paraná - RO, conforme Pro-
cesso nº. 0006878/2017-32.

Matricula: 200163714
Nome: Gilmario Moura Ferreira
Cargo: Chefe Gabinete Deputado
Lotação: Dep. José Lebrão

Porto Velho - RO, 16 de Maio de 2017.

Maurão de Carvalho        Arildo Lopes da Silva
Presidente                      Secretário Geral

ATO Nº 273/2017-SRH/D/P/ALE

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTA-
DO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos
termos do Artigo 10 da LC nº 730 de 30 de setembro de 2013
e, o que disciplina o Paragrafo Único do Art. 1º da Resolução
n° 327, de 9 de março de 2016.

R E S O L V E

Conceder 02 (duas) diárias no período de 25 a 26/05/2017, ao
Deputado Estadual ALEX MENDONÇA ALVES, cadastro
nº200160365, conforme Processo nº. 00007194/2017-81.

Porto Velho - RO, 17 de Maio de 2017.

MAURÃO DE CARVALHO
Presidente

Maria Marilu do Rosário de B. Silveira
Secretário Geral Adjunto

ATO Nº 274/2017-SRH/D/P/ALE

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTA-
DO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos
termos do Artigo 10 da LC nº 730 de 30 de setembro de 2013
e, o que disciplina a Resolução n° 327, de 9 de março de 2016.

R E S O L V E

Conceder 02 (duas) diárias no período de 25 a 26/05/2017 ao
servidor relacionado, para assessorar o Deputado Alex Redano,
que irá participar da Sessão Itinerante Extraordinária, no mu-
nicípio de Ji-Paraná - RO, conforme Processo nº. 00007194/
2017-81.

Matricula: 200163635
Nome: Rogério Gago da Silva
Cargo: Chefe Gabinete Deputado
Lotação: Dep. Alex Redano

Porto Velho - RO, 17 de Maio de 2017.

MAURÃO DE CARVALHO
Presidente

Maria Marilu do Rosário de B. Silveira
Secretário Geral Adjunto

ATO Nº 275/2017-SRH/D/P/ALE

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTA-
DO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos
termos do Artigo 10 da LC nº 730 de 30 de setembro de 2013
e, o que disciplina o Paragrafo Único do Art. 1º da Resolução
n° 327, de 9 de março de 2016.



22 DE MAIO DE  2017Nº 82 1418Pág.9ª LEGISLATURA

Diário assinado digitalmente conforme Resolução nº 211 de 9/05/2012. O respectivo arquivo digital
com certificação encontra-se no sítio da Assembleia Legislativa de Rondônia http://www.al.ro.leg.br

D O - e - A L E / R O

R E S O L V E

Conceder 02 (duas) diárias no período de 25 a 26/05/2017, ao
Deputado Estadual ADELINO ANGELO FOLLADOR, cadastro
nº200152619, conforme Processo nº. 00007178/2017-64.

Porto Velho - RO, 17 de Maio de 2017.

MAURÃO DE CARVALHO
Presidente

Maria Marilu do Rosário de B. Silveira
Secretário Geral Adjunto

ATO Nº 276/2017-SRH/D/P/ALE

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos ter-
mos do Artigo 10 da LC nº 730 de 30 de setembro de 2013 e, o
que disciplina a Resolução n° 327, de 9 de março de 2016.

R E S O L V E

Conceder 02 (duas) diárias no período de 25 a 26/05/2017 ao
servidor relacionado, para acompanhar o Deputado Adelino
Follador, que irá participar da Sessão Itinerante Extraordiná-
ria, no município de Ji-Paraná - RO, conforme Processo nº.
00007178/2017-64.

Matricula: 200160712
Nome: Edison Cezar da Silva
Cargo: Assistente Técnico
Lotação: Com. Defesa do Consumidor

Porto Velho - RO, 17 de Maio de 2017.

MAURÃO DE CARVALHO
Presidente

Maria Marilu do Rosário de B. Silveira
Secretário Geral Adjunto

SUP. DE COMPRAS E LICITAÇÕES
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