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AP-22, no Gabinete do Deputado Jean Oliveira, a contar de 1º
de abril de 2016.
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Porto Velho, 13 de abril de 2016.
Maurão de Carvalho
Presidente

Arildo Lopes da Silva
Secretário Geral

SUP
SUP.. DE RECURSOS HUMANOS

ATO Nº0618/2016-SRH/P/ALE

ATO Nº0636/2016-SRH/P/ALE

O PRESIDENTE 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:

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos termos
do Artigo 10 da LC nº 730, de 30 de setembro de 2013, resolve:
NOMEAR
ADEMIR GOMES MASSOTI, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Assessor Técnico, código AT-21,
no Gabinete da 3ª Secretaria – Deputado Alex Redano, a contar
de 1º de abril de 2016.
Porto Velho, 13 de abril de 2016.
Maurão de Carvalho
Presidente

EXONERAR
Os Servidores relacionados, do Cargo de Provimento em
Comissão, que exerce no Gabinete da Comissão Permanente
de Finanças, Economia, Tributação e Orçamento, a contar de
1º de abril de 2016.
Nome
BRUNA THAIS VIEIRA MENEZES
EMERSON JUNIOR SALES LIRA
FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUZA NASCIMENTO

Arildo Lopes da Silva
Secretário Geral

ATO Nº0644/2016-SRH/P/ALE
O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos termos
do Artigo 10 da LC nº 730, de 30 de setembro de 2013, resolve:
NOMEAR
BEATRIZ DAMIANA SANTOS LUCENA, para exercer o Cargo
de Provimento em Comissão de Assessor Parlamentar, código

Porto Velho, 12 de abril de 2016.
Maurão de Carvalho
Presidente

Arildo Lopes da Silva
Secretário Geral

ATO Nº0645/2016-SRH/P/ALE
O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos termos
do Artigo 10 da LC nº 730, de 30 de setembro de 2013, resolve:
NOMEAR
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DHIONATAN PAULINO DA CRUZ, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Assistente Parlamentar, código
ASP-09, no Gabinete do Deputado Jean Oliveira, a contar de 1º
de abril de 2016.
Porto Velho, 13 de abril de 2016.
Maurão de Carvalho
Presidente

Arildo Lopes da Silva
Secretário Geral

ATO Nº0599/2016-SRH/P/ALE
O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos termos
do Artigo 10 da LC nº 730, de 30 de setembro de 2013, resolve:

27 DE ABRIL DE 2016

ATO Nº0672/2016-SRH/P/ALE
O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos termos
do Artigo 10 da LC nº 730, de 30 de setembro de 2013, resolve:
EXONERAR
IRLEIDE SILVA DE MELO MACHADO, do Cargo de Provimento
em Comissão de Assessor Técnico, código AT-19, do
Departamento de Planejamento Geral, a contar de 30 de abril
de 2016.
Porto Velho, 14 de abril de 2016
Maurão de Carvalho
Presidente

NOMEAR
FERNANDO IVO RIBEIRO, para exercer o Cargo de Provimento
em Comissão de Assistente Parlamentar, código ASP-18, no
Gabinete da Deputada Lucia Tereza, a contar de 1º de abril de
2016.
Porto Velho, 11 de abril de 2016.
Maurão de Carvalho
Presidente

Arildo Lopes da Silva
Secretário Geral

ATO Nº0646/2016-SRH/P/ALE
O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos termos
do Artigo 10 da LC nº 730, de 30 de setembro de 2013, resolve:
NOMEAR
FRANCISCO PACÍFICO DE SOUZA FILHO, para exercer o Cargo
de Provimento em Comissão de Assessor Técnico, código AT20, no Gabinete da Comissão Permanente de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável, a contar de 1º de abril de 2016.
Porto Velho, 13 de abril de 2016.
Maurão de Carvalho
Presidente

Arildo Lopes da Silva
Secretário Geral

ATO Nº0661/2016-SRH/P/ALE
O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos termos
do Artigo 10 da LC nº 730, de 30 de setembro de 2013, resolve:
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Arildo Lopes da Silva
Secretário Geral

ATO Nº0519/2016-SRH/P/ALE
O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos termos
do Artigo 10 da LC nº 730, de 30 de setembro de 2013, resolve:
NOMEAR
JAMES NICODEMOS DE LUCENA, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Assessor Técnico, código AT-26,
no Gabinete da Comissão Permanente de Constituição e Justiça
e de Redação, a contar de 1º de abril de 2016.
Porto Velho, 01 de abril de 2016.
Maurão de Carvalho
Presidente

Arildo Lopes da Silva
Secretário Geral

ATO Nº0507/2016-SRH/P/ALE
O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos termos
do Artigo 10 da LC nº 730, de 30 de setembro de 2013, resolve:
EXONERAR
JANDIRA FERREIRA DE OLIVEIRA, do Cargo de Provimento
em Comissão de Assistente Técnico, código AST-19, do
Gabinete da Comissão Permanente de Fiscalização e Controle,
a contar de 31 de março de 2016.
Porto Velho, 29 de março de 2016

NOMEAR
GREICE KELLY GARCIA DE LIMA, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Assessor Técnico, código AT-30,
no Gabinete da Presidência, a contar de 01 de abril de 2016.
Porto Velho, 14 de abril de 2016.
Maurão de Carvalho
Presidente

Arildo Lopes da Silva
Secretário Geral

Maurão de Carvalho
Presidente

Arildo Lopes da Silva
Secretário Geral

ATO Nº0640/2016-SRH/P/ALE
O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos termos
do Artigo 10 da LC nº 730, de 30 de setembro de 2013, resolve:
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ATO Nº0674/2016-SRH/P/ALE

JOAO ANTONIO DE OLIVEIRA, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Assistente Parlamentar, código
ASP-09, no Gabinete do Deputado Alex Redano, a contar de 1º
de abril de 2016.

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos termos
do Artigo 10 da LC nº 730, de 30 de setembro de 2013, resolve:

Porto Velho, 13 de abril de 2016.

ALTERAR

Maurão de Carvalho
Presidente

Arildo Lopes da Silva
Secretário Geral

ATO Nº0641/2016-SRH/P/ALE
O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos termos
do Artigo 10 da LC nº 730, de 30 de setembro de 2013, resolve:
NOMEAR
JOAO MANOEL ITERNES DOS SANTOS, para exercer o Cargo
de Provimento em Comissão de Assessor Parlamentar, código
AP-25, no Gabinete do Deputado Alex Redano, a contar de 1º
de abril de 2016.
Porto Velho, 13 de abril de 2016.
Maurão de Carvalho
Presidente

Arildo Lopes da Silva
Secretário Geral

ATO Nº0659/2016-SRH/P/ALE
O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos termos
do Artigo 10 da LC nº 730, de 30 de setembro de 2013, resolve:
NOMEAR
JONAS LOUZADA BORGES, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Assistente Técnico, código AST14, no Gabinete da Presidência, a contar de 01 de abril de
2016.
Porto Velho, 14 de abril de 2016.
Maurão de Carvalho
Presidente

Arildo Lopes da Silva
Secretário Geral

ATO Nº0500/2016-SRH/P/ALE
O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos termos
do Artigo 10 da LC nº 730, de 30 de setembro de 2013, resolve:

A referência do Cargo em Comissão da servidora JOSJANE
MICHELE ARAUJO BARBOSA, Assistente Técnico, para o
código AST-21, do Departamento de Cerimonial, a contar de
1º de abril de 2016.
Porto Velho, 14 de abril de 2016
Maurão de Carvalho
Presidente

Arildo Lopes da Silva
Secretário Geral

ATO Nº0642/2016-SRH/P/ALE
O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos termos
do Artigo 10 da LC nº 730, de 30 de setembro de 2013, resolve:
EXONERAR
JUCINEIA SANTOS NASCIMENTO, do Cargo de Provimento
em Comissão de Assistente Parlamentar, código ASP-14, do
Gabinete do Deputado Alex Redano, a contar de 1º de abril de
2016.
Porto Velho, 13 de abril de 2016
Maurão de Carvalho
Presidente

Arildo Lopes da Silva
Secretário Geral

ATO Nº0654/2016-SRH/P/ALE
O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos termos
do Artigo 10 da LC nº 730, de 30 de setembro de 2013, resolve:
NOMEAR
JULIANA SOUZA NASCIMENTO, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Assessor Técnico, código AT-30,
no Gabinete da Presidência, a contar de 01 de abril de 2016.
Porto Velho, 13 de abril de 2016.

ALTERAR
O Cargo em Comissão da servidora JOSIANE APARECIDA
RODRIGUES, para Assistente Técnico, código AST-26, do
Gabinete da Presidência, a contar de 1º de março de 2016.
Porto Velho, 23 de março de 2016
Maurão de Carvalho
Presidente

Arildo Lopes da Silva
Secretário Geral

Maurão de Carvalho
Presidente

Arildo Lopes da Silva
Secretário Geral

ATO Nº0621/2016-SRH/P/ALE
O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos termos
do Artigo 10 da LC nº 730, de 30 de setembro de 2013, resolve:
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26, do Gabinete da 3ª Secretaria – Deputado Alex Redano, a
contar de 1º de abril de 2016.

NOMEAR
KELLY DE ANDRADE SANTOS ALVES, para exercer o Cargo
de Provimento em Comissão de Assistente Parlamentar, código
ASP-09, no Gabinete do Deputado Cleiton Roque, a contar de
1º de abril de 2016.

Porto Velho, 13 de abril de 2016
Maurão de Carvalho
Presidente

Porto Velho, 12 de abril de 2016.
Maurão de Carvalho
Presidente

ATO Nº0615/2016-SRH/P/ALE
Arildo Lopes da Silva
Secretário Geral

ATO Nº0639/2016-SRH/P/ALE
O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos termos
do Artigo 10 da LC nº 730, de 30 de setembro de 2013, resolve:
NOMEAR
LARISSA TEIXEIRA DE ARAUJO, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Assistente Parlamentar, código
ASP-14, no Gabinete do Deputado Alex Redano, a contar de 1º
de abril de 2016.

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos termos
do Artigo 10 da LC nº 730, de 30 de setembro de 2013, resolve:
NOMEAR
MARIA DA CONCEIÇÃO DE JESUS ROCHA, para exercer o
Cargo de Provimento em Comissão de Assistente Técnico,
código AST-09, no Gabinete da Presidência, a contar de 1º de
março de 2016.
Porto Velho, 12 de abril de 2016.
Maurão de Carvalho
Presidente

Arildo Lopes da Silva
Secretário Geral

ATO Nº0623/2016-SRH/P/ALE
O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos termos
do Artigo 10 da LC nº 730, de 30 de setembro de 2013, resolve:
ALTERAR
A referência do Cargo em Comissão da servidora LUANA DOS
SANTOS OLIVEIRA, Assessor Técnico, para o código AT-30,
do Gabinete da Comissão Permanente de Fiscalização e
Controle, a contar de 1º de abril de 2016.
Porto Velho, 12 de abril de 2016
Maurão de Carvalho
Presidente

Arildo Lopes da Silva
Secretário Geral

ATO Nº0662/2016-SRH/P/ALE

Porto Velho, 13 de abril de 2016.
Maurão de Carvalho
Presidente

Arildo Lopes da Silva
Secretário Geral

Arildo Lopes da Silva
Secretário Geral

ATO Nº0637/2016-SRH/P/ALE

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos termos
do Artigo 10 da LC nº 730, de 30 de setembro de 2013, resolve:
NOMEAR
MATEUS NOGUEIRA FAVACHO, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Assistente Técnico, código AST09, no Gabinete da Secretaria Legislativa, a contar de 01 de
abril de 2016.
Porto Velho, 14 de abril de 2016.
Maurão de Carvalho
Presidente

Arildo Lopes da Silva
Secretário Geral

ATO Nº0543/2016-SRH/P/ALE
O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos termos
do Artigo 10 da LC nº 730, de 30 de setembro de 2013, resolve:
NOMEAR

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos termos
do Artigo 10 da LC nº 730, de 30 de setembro de 2013, resolve:

MERCIA REGINA PEREIRA, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Assessor Técnico, código AT-21,
no Gabinete da Comissão Permanente de Educação e Cultura,
a contar de 1º de abril de 2016.

ALTERAR

Porto Velho, 05 de abril de 2016.

A referência do Cargo em Comissão do servidor MARCOS
OLIVEIRA DE MATOS, Assistente Técnico, para o código AST-

Maurão de Carvalho
Presidente

Arildo Lopes da Silva
Secretário Geral
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ATO Nº0598/2016-SRH/P/ALE
O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos termos
do Artigo 10 da LC nº 730, de 30 de setembro de 2013, resolve:
ALTERAR
O Cargo em Comissão da servidora PATRICIA DE AZEVEDO
ARCANJO, para Assistente Técnico, e relotar no Gabinete da
Comissão Permanente de Educação e Cultura, a contar de 1º
de abril de 2016.
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NOMEAR
RICARDO HENRIQUE BEZERRA DE LIMA, para exercer o
Cargo de Provimento em Comissão de Assistente Técnico,
código AST-21, no Gabinete da Comissão Permanente de
Fiscalização e Controle, a contar de 1º de abril de 2016.
Porto Velho, 05 de abril de 2016.
Maurão de Carvalho
Presidente

Arildo Lopes da Silva
Secretário Geral

ATO Nº0653/2016-SRH/P/ALE

Porto Velho, 06 de abril de 2016
Maurão de Carvalho
Presidente

27 DE ABRIL DE 2016

Arildo Lopes da Silva
Secretário Geral

ATO Nº0660/2016-SRH/P/ALE

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos termos
do Artigo 10 da LC nº 730, de 30 de setembro de 2013, resolve:
EXONERAR

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos termos
do Artigo 10 da LC nº 730, de 30 de setembro de 2013, resolve:

ROSALINA DA LUZ DE AVILA, do Cargo de Provimento em
Comissão de Assessor Técnico, código AT-30, do Gabinete da
Presidência, a contar de 1º de abril de 2016.

NOMEAR

Porto Velho, 13 de abril de 2016

PAULO CESAR DA SILVA, para exercer o Cargo de Provimento
em Comissão de Assistente Técnico, código AST-21, no
Gabinete da Presidência, a contar de 01 de abril de 2016.

Maurão de Carvalho
Presidente

ATO Nº0666/2016-SRH/P/ALE

Porto Velho, 14 de abril de 2016.
Maurão de Carvalho
Presidente

Arildo Lopes da Silva
Secretário Geral

Arildo Lopes da Silva
Secretário Geral

ATO Nº0638/2016-SRH/P/ALE
O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos termos
do Artigo 10 da LC nº 730, de 30 de setembro de 2013, resolve:

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos termos
do Artigo 10 da LC nº 730, de 30 de setembro de 2013, resolve:
NOMEAR
SUZETE MARTINS DA SILVA, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Assessor Parlamentar, código AP22, no Gabinete da Presidência, a contar de 01 de abril de
2016.

EXONERAR
RAQUEL CRISTINA RODRIGUES, do Cargo de Provimento em
Comissão de Secretário Executivo, código DGS-3, do Gabinete
do Deputado Cleiton Roque, a contar de 30 de abril de 2016.
Porto Velho, 13 de abril de 2016
Maurão de Carvalho
Presidente

Porto Velho, 14 de abril de 2016.
Maurão de Carvalho
Presidente

Arildo Lopes da Silva
Secretário Geral

ATO Nº0635/2016-SRH/P/ALE
Arildo Lopes da Silva
Secretário Geral

ATO Nº0537/2016-SRH/P/ALE
O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos termos
do Artigo 10 da LC nº 730, de 30 de setembro de 2013, resolve:

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos termos
do Artigo 10 da LC nº 730, de 30 de setembro de 2013, resolve:
ALTERAR
A referência do Cargo em Comissão do servidor WELINGTON
FRANCO PEREIRA, Assistente Técnico, para o código AST-
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18, do Gabinete da 3ª Secretaria – Deputado Alex Redano, a
contar de 1º de abril de 2016.

Pessoas com Deficiência. E o Sr. Salatiel Rodrigues, Presidente
da OCB.

Porto Velho, 13 de abril de 2016

O SR. EZEQUIEL JUNIOR (Presidente) – Invocando a
proteção de Deus, e em nome do povo rondoniense declaro
aberta esta Sessão Solene de Outorga da Medalha do Mérito
Legislativo a senhora Maria de Deus Alves Carneiro, dona Deusa
e ao Sr. Sargento PM Cláudio Motta.

Maurão de Carvalho
Presidente

Arildo Lopes da Silva
Secretário Geral

E R R A T A
No Diário Oficial da Assembléia Legislativa nº 69, publicado no
dia 25 de abril de 2016, promovendo a seguinte alteração no
ATO Nº0577/2016-SRH/P/ALE, da nomeação da servidora TAIS
BISPO MAGALHAES.
ONDE SE LÊ:
LEIA-SE:

AT-20
AT-11
Porto Velho-RO, 26 de abril de 2015.

CLEUCINEIDE DE OLIVEIRA SANTANA
Superintendente - SRH/ALE/RO
TAQUIGRAFIA
ATA DA 2ª SESSÃO SOLENE
PARA ENTREGA DE MEDALHA
DO MÉRITO LEGISLATIVO.
Em 14 de abril de 2016.
Presidência do Sr.
EZEQUIEL JUNIOR- Deputado.
(Às 15 horas e 30 minutos.)
O SR. LENILSON GUEDES (Mestre de Cerimônias) –Senhoras
e Senhores boa tarde. A Assembleia Legislativa do Estado de
Rondônia após aprovação em plenário de Requerimento do
Excelentíssimo Sr. Deputado Estadual Ezequiel Junior, realiza
nesta data Sessão Solene de Outorga de Medalha do Mérito
Legislativo a senhora Maria de Deus Alves Carneiro e ao Sr.
Cabo PM Cláudio Motta, hoje Sargento PM Cláudio Mota.
Convidamos para compor a Mesa o Excelentíssimo Sr. Deputado
Ezequiel Junior, proponente desta Sessão Solene de
homenagem. Excelentíssimo Sr. Vereador Júnior Siqueira,
representando a Câmara Municipal de Porto Velho.Senhora
Marinildes Helena da Silva, Presidente do Conselho estadual
da Assistência Social do Estado. Dra. Evany Gabriela Santos
Marques, Presidente da Comissão de Defesa das Pessoas com
Deficiência da OAB e Conselheira do Conselho Estadual de

O SR. LENILSON GUEDES (Mestre de Cerimônias) –
Convidamos a todos para de pé ouvirmos o Hino Céus de
Rondônia.
(Execução do Hino Céus de Rondônia).
O SR. LENILSON GUEDES (Mestre de Cerimônias) –
Registramos a presença do Senhor Marcos Loureiro, quero
agradecê-lo, ele que é professor da Escola do Legislativo, pela
colaboração interpretar aqui com sinais Libras para os nossos
participantes. Registrar também a presença de Danilo Ramos,
Presidente da Associação dos Surdos de Porto Velho; Cláudia
Rosa do Amaral, Gerente da Casa dos Conselhos, SEAS;
Senhor Edgar do Boi, Presidente do PSDC; os homenageados
aqui com a Medalha do Mérito Legislativo, a maior Comenda
da Assembleia Legislativa; Senhora Maria das Graças Costa
Paiva, vice-presente do Conselho Estadual de Assistência Social
do Estado; Senhoras e Senhores. Homenageados hoje Senhora
Maria de Deus Alves Carneiro e o senhor Sargento PM Cláudio
Motta. Com a palavra Vossa Excelência.
O SR. EZEQUEL JUNIOR (Presidente) – Quero cumprimentar
o ilustre vereador Júnior Siqueira, nesse ato representando
aqui a Câmara Municipal de Vereadores aqui da Capital,
Vereador do nosso partido, PSDC, muito nos honra sua
presença aqui; cumprimento a Senhora Marinildes Helena da
Silva, Presidente do Conselho Estadual de Assistência Social
do Estado; Dra. Evany Gabriela Santos Marques, Presidente
da Comissão de Defesa das Pessoas com Deficiência da OAB/
RO e Conselheira do Conselho Estadual de Pessoas com
Deficiência; Cumprimentar também o Presidente da OCB,
Salatiel Rodrigues, que também nos honra com a sua presença;
cumprimentar também o Presidente do nosso partido, o PSDC,
Edgar do Boi. E claro, cumprimentar de uma forma muito
especial o hoje Sargento Cláudio Motta, que é uma das
referências dos seus trabalhos na Polícia Militar do Estado de
Rondônia, que a pouco nós vamos saber um pouco mais da
sua biografia, da sua história aqui nesse Estado e voltaremos
a falar um pouco mais da pessoa do Sargento Cláudio Motta.
E também muito nos honra aqui, por hoje propor uma
homenagem justa a Dona Deusa, Dona Maria de Deus Alves
Carneiro, uma pioneira nesse Estado, que faz um trabalho
social dos mais importantes e mais difíceis, de se fazer nesse
Estado. Então, com muita honra que nós nesta Casa estamos
homenageando os senhores, Sargento Cláudio, Dona Deusa,
da FEDER, e, eu vejo como uma obrigação minha enquanto
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parlamentar e desta Casa, reconhecer os valores, dos trabalhos
dos senhores aqui para a sociedade rondoniense.
Nesse momento nós vamos passar a palavra para Dra.
Evany Gabriela Santos Marques, que é Presidente da Comissão
de Defesa das Pessoas com Deficiência da OAB e Conselheira
do Conselho Estadual de Pessoas com Deficiência.
A SRA. EVANY GABRIELA SANTOS MARQUES – Boa tarde a
todos. Cumprimento aqui Excelentíssimo senhor Deputado
Ezequiel Junior, proponente desta tão honrosa homenagem a
nossa querida Maria Deusa, ao Ilustríssimo Senhor Vereador
Júnior Siqueira, que representa a Câmara Municipal de Porto
Velho, cumprimento também a senhora Marinildes Helena da
Silva, que é Presidente do Conselho de Assistência do Estado.
E também quero colocar aqui algumas pequenas palavras que
eu não poderia deixar de colocar, a nossa querida ilustríssima
Maria Deusa Carneiro Alves, é porque a gente costuma chamála de nossa Deusa, quando eu vou falar o nome completo, eu
sempre me complico. Então, Dona Deusa, foi escritora de dois
livros assim de grande relevância para o nosso Estado, e o
primeiro deles está, inclusive, no site e eu já tive prazer de ler
e me deliciar com sua pesquisa, onde ela retrata, retrata várias
formas de inclusão da pessoa com deficiência e fala da principal
dificuldade em mantê-la no mercado que é a profissionalização,
na época lançada em 2013 e a gente até hoje permanece com
essas dificuldades, apesar de muitos avanços, mas, ainda
continuamos batendo na mesma tecla. O segundo livro, da
Dona Deusa, ela conta sua própria história de vida, e, o nome
do livro é:”Isto é Só o Começo”, foi lançado em março desde
ano. Além de uma história muito linda, muito linda, ela serve
também como incentivo para os novos ativistas na causa da
pessoa com deficiência, assim como Dona Maria Deusa, para
nossa Comissão da OAB, que foi criada ano passado, e que
nós estamos em pé, graças a pessoas como à senhora que
está sempre movimentando, sempre dando força e trazendo
conquistas para todo nosso Estado. Ao mergulharmos em suas
histórias, nós percebemos quantas vitórias já foram alcançadas,
quantas conquistas desde o início das suas lutas ao quatorze
anos de idade como ela conta no seu próprio livro, que ela
começou já se interessando pelo serviço social, ajudando
pessoas e sendo já reconhecida por muitas na sociedade.
Quando ela iniciou seu trabalho, as primeiras pessoas com
deficiência daqui do Estado quando ela chegou de Sobral, elas
estavam se sentido abandonadas, tinham deixado de estudar,
muitas já não estudavam porque não tinham inclusão, e elas
não tinham esperança, não confiavam mais no dia de amanhã.
Após a Dona Deusa, e a criação da FEDER, que foi em outubro
de 1999, iniciou-se um trabalho para reverter o quadro e passou
juntamente com seu filho Mário, que também é deficiente,
cadeirante, passou uma série de dificuldades porque a maioria
da sociedade desacreditava na capacidade e potencial das
pessoas com deficiência. Foi através da sua coragem e em
busca de outros conhecimentos e participando de reuniões de
Conselhos, ingressando como Conselheira em tudo o que ela
podia estar para defender a causa, que a sua voz ganhou eco
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junto aos muitos movimentos por essa situação e conseguiu,
conseguimos até hoje, muitas conquistas. Histórias de lutas
como a da nossa querida homenageada Maria Deusa, foram
fundamentais para essas garantias de direito. Como a
Constituição brasileira que garante o amplo direito à igualdade,
expressa no seu artigo 5º o exposto no Decreto 6949/2009,
que incorporou à legislação brasileira a Convenção Internacional
dos Direitos da Pessoa com Deficiência e passou a ter status
de Emenda Constitucional. A garantia à acessibilidade plena
das pessoas, também garantida em lei e até a nossa recente
LBI, conhecida como Estatuto da Pessoa com Deficiência, nossa
Lei Brasileira de Inclusão, a nº 13.146/2015 que passou a
vigorar este ano, em janeiro de 2016. Essa Lei veio muito mais,
trouxe um tratamento muito mais humanizado, conforme
merecem ser tratadas as pessoas com deficiência e conforme
a Dona Maria Deusa lutou até hoje que se reconhecesse esse
direito humanizado. Quem dera milhares de Marias Deusas
existissem em nosso Estado para removerem todas as pedras
que ainda existem pelo caminho. Quem dera existissem
milhares de Marias Deusas pelo nosso Brasil e pelo mundo
afora. Uma cearense que reconhecidamente se transformou
na maior defensora das pessoas com deficiência, de Rondônia.
Como deusa das pessoas com deficiência, um aplauso
merecido.
O SR. EZEQUIEL JUNIOR (Presidente) – Obrigado, Dra. Evany.
Quero, neste momento, passar a palavra para a senhora
Marinildes Helena da Silva, Presidente do Conselho Estadual
de Assistência Social do Estado.
A SRA. MARINILDES HELENA DA SILVA – Boa tarde a todos
os presentes, principalmente à Mesa composta, onde saúdo
principalmente o proponente desta Sessão Solene, Deputado
Ezequiel. Excelentíssimo Senhor Vereador Júnior Siqueira,
representando a Casa Legislativa Municipal, a Dra. Evany, minha
colega, e o Senhor Salatiel Rodrigues, Presidente da OCB, e
essencialmente, Maria de Deus Alves Carneiro e também o
Sargento Cláudio Motta e todos os presentes, e também aqueles
que não puderam vir, como a gente tem certeza que sempre
ocorre. Falar da Deusa, como é conhecida por mim, enquanto
profissional, enquanto como pessoa, é difícil. Por que o que
não falar da Deusa, enquanto pessoa, enquanto profissional,
enquanto mãe, enquanto cidadã, enquanto uma ativista? Eu
garanto a vocês que eu não vou me delongar muito, apesar de
dizer que os advogados e assistentes sociais falam demais. E
como eu tenho as duas profissões, aí enrola um pouquinho,
mas, garanto a vocês que não vou demorar. Mas é assim, gente,
eu me sinto muito honrada de falar sobre a Deusa. A Deusa é
uma companheira minha desde 2000, final de 1999 e 2000. E
aí, muitos momentos vivenciados. Essa homenagem é justa e
um lamento meu é que a perspectiva é da Deusa ir embora do
Estado. Nós vamos perder uma profissional, uma cidadã que,
para mim, se trata de uma base das ações da política pública
em relação às pessoas com deficiência, mas também em
relação às outras políticas públicas. A Deusa não é só

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

Nº 71

9ª LEGISLATURA

DO-e-ALE/RO

contadora, a Deusa não é só cidadã, nem só mãe. A Deusa não
é só pessoa que entende e que iniciou neste Estado o trabalho
em relação à defesa, que levantou essa bandeira de defesa
em relação ao reconhecimento de direitos legais e sociais no
que se refere à pessoa com deficiência, mas, também na
questão do profissional que ela é, e aí eu lamento que o Estado
não tenha se organizado para contratar um profissional, para
reconhecer a profissional que ela é, eu lamento. Eu gostaria de
fazer um apelo a esta Casa de leis, tanto do Estado como do
Município, para ver o que se pode fazer para a gente reverter
isso, porque é o Estado que vai perder, somos nós que vamos
perder, são as pessoas com deficiência que vão perder um
profissional conhecedor historicamente da política no que se
refere à pessoa com deficiência. Mas, a gente gostaria também,
nós Conselho Estadual de Assistência Social, nós já fizemos
uma homenagem, a Câmara Municipal já o fez, a Câmara
Legislativa já o fez, mas a gente acha que é pouco, quando a
gente lembra, eu pegando o gancho da Dra. Evany nesse
histórico da Deusa em nosso Estado, tomara que ela não vá
embora deste Estado. Obrigada.
O SR. EZEQUIEL JUNIOR (Presidente) - Só lembrando que
esta Sessão Solene está sendo transmitida pela TV ALE para o
mundo através do site da Assembleia Legislativa al.ro.leg.br,
então no mundo inteiro nós podemos ser assistidos ao vivo
neste momento. Ouviremos as palavras agora do Sr. Salatiel
Rodrigues, Presidente da OCB.
O SR. SALATIEL RODRIGUES - Sr. Deputado Ezequiel Junior,
proponente desta Sessão Solene, acredito que os demais pares
votaram favoráveis a essa propositura, Vereador Júnior Siqueira
neste ato representa a Câmara Municipal do município de Porto
Velho; Dra. Evany Gabriela Santos, Presidente da Comissão de
Defesa das Pessoas com Deficiência da OAB e Conselheira do
Conselho Estadual de Pessoas com Deficiência. Realmente nós
precisamos rever e propor leis que venham beneficiar a apoiar
as ações, parabéns pela OAB, porque conforme disse a senhora
foi instalada agora essa comissão, transmita os nossos mais
sinceros parabéns ao Dr. Andrey e todos da OAB. Williame nosso
superintendente, o Renato aqui do É Fato, em seu nome quero
cumprimentar toda imprensa, em nome do Lenilson quero
cumprimentar todos os colaboradores desta Casa de leis, as
vezes nós usamos o plenário e não sabe por trás quanto trabalho
para ficar uma Sessão bonita assim conforme as itinerantes
que vocês fazem também no Estado de Rondônia, parabéns
Lenilson, a todos os colaboradores, a imprensa também desta
Casa. Cumprimentar a Sra. Marinildes, Presidente do Conselho
Estadual, eu tranquei a Faculdade lá em Vilhena de Assistência
Social, diz que é difícil homem fazer faculdade de Assistência
Social, éramos poucos, não conseguimos concluir, mas, é um
trabalho essencial para o nosso Estado; as Senhoras e Senhores,
Edgar do Boi, do PSDC, vejo o Dr. Valter também, enfim nossos
cumprimentos a todos. Maria de Deus Alves Carneiro, falar de
uma pessoa humilde, mãe de família, a vida toda dedicada ao
próximo, talvez essa Sessão Solene, Dona Deusa, seria pouco
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para falar das qualidades, defeitos todos nós temos, mas,
quando a qualidade cobre, nós devemos reconhecer. Deputado
Ezequiel Junior, por essa simples homenagem talvez não
tenhamos a dimensão da grandeza que V.Exª está propondo
para a Dona Deusa que representa uma sociedade, uma
sociedade que por falta de acessibilidade, por falta de acesso
às vezes é esquecida tanto pelos órgãos municipais, estaduais
e federais, às vezes uma simples calçada que dá acesso é
esquecida, uma vaga de estacionamento às vezes as pessoas
nem respeitam, onde ele pode estar mais próximo, onde ele
deseja chegar. Devíamos rever, rever e buscar entendimento
com os órgãos públicos na esfera municipal, estadual e federal
para que nós possamos compensar um pouco mais para essas
pessoas que necessitam do nosso apoio, e nós que temos nas
nossas mãos o poder de ajudar devemos nos unir, Vereador,
para que nós possamos estar juntos. No momento tão difícil
que passa o País, a falta de credibilidade política e a falta de
credibilidade também da economia, investidores às vezes com
medo de investir no nosso País por essa insegurança que nós
estamos passando e nós estamos aqui hoje testemunhando
esta homenagem a esta senhora que tanto fez e fará muito
mais, às vezes juntar as malas e ir embora do Estado deixando
esse legado pura e simplesmente por não haver oportunidade
de continuar aqui, eu sei Dona Deusa, a senhora é cearense
de nascimento, mas, rondoniense de coração, o trabalho que
fez na FEDER, o trabalho que fez como Conselheira da
Organização das Cooperativas Brasileiras do Estado de
Rondônia, que hoje, somamos mais de 80 mil sócios diretos,
nós temos cooperativas com 29 mil cooperados, olha a
dimensão de um trabalho de uma Conselheira Fiscal faz para
beneficiar a sociedade, assim como os outros que foram
colocados aqui.
Então, eu parabenizo da mesma forma quando
reconhece também o Sr. Cláudio Motta, Sargento, por essa
justa homenagem, arrisca vida para proteger cidadãos;
bandidos, às vezes, está mais armado do que a nossa polícia,
temos que reverter casos dessa natureza e reconhecer, você
Sargento que neste momento, esta homenagem que recebe a
sua família presente sem dúvida, sempre terá como herói da
nossa sociedade e assim quero finalizar Deputado Ezequiel
Junior parabenizando mais uma vez por esta justa homenagem
que esta Casa de Leis presta a esta cidadã e a este cidadão.
Muito obrigado e que Deus possa nos abençoar e dar
luz para nós o caminho que seguiremos, domingo é o dia,
vamos pedir a Deus que nos proteja. Muito obrigado.
O SR. EZEQUIEL JUNIOR (Presidente) - – Ouviremos agora
as palavras do Vereador Júnior Siqueira, da Capital.
O SR. JÚNIOR SIQUEIRA – Boa tarde a todos! Excelentíssimo
Deputado Ezequiel Júnior, proponente desta Sessão que neste
ato aproveito para agradecer a nossa indicação, na propositura
desta homenagem a Dona Deusa.
Sra. Marinildes Helena da Silva, Presidente do Conselho
Estadual de Assistência do Estado; Dra. Evany Gabriela Santos
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Marques, Presidente da Comissão de Defesa das Pessoas com
Deficiência da OAB/Rondônia e Conselheira do Conselho
Estadual da Pessoa com Deficiência; Sr. Salatiel, Presidente da
OCB; meu Presidente Edgar do Boi, Presidente do PSDC em
nome do qual eu cumprimento as demais pessoas da galeria;
Jaime, obrigado pela presença; senhores da imprensa boa
tarde.
A luta por um País justo, mais humano e a paz social só
se conquista com pessoas com espírito de responsabilidade
social, hoje o Brasil vive uma crise, no domingo próximo vamos
decidir se continuamos ou não com a nossa Presidente, com
certeza esse momento se deve a falta do espírito da
responsabilidade social, por isso da importância dessa
homenagem a Dona Deusa ou a Dona Maria de Deus e ao
nosso Cabo PM Cláudio Motta, pessoas que além das suas
funções de casa, de profissionais assumiram como condição
essa responsabilidade social porque a busca da sobrevivência
de qualidade, ela passa pela busca do interesse pessoal e pela
busca do interesse coletivo. A dona Deusa e o Cabo Cláudio
Motta representam esse espírito, essa conduta, que é tão
necessário na nossa sociedade, então precisamos defender
pessoas com esse espírito de responsabilidade social para que
a gente possa sonhar na busca de um País mais justo, não
temos outra via, nós temos que exercer a responsabilidade
social é a única condição que temos para que a gente tenha
um País mais justo.
Mas falar de Maria de Deus Alves Carneiro, cearense,
nascida em 1945, formou-se em contabilidade aos 18 anos de
idade, se graduou em Administração aos 60 anos de idade e
se pós-graduou em Gestão Ambiental aos 63 anos de idade.
Então ela nunca desiste e não deve desistir. Uma das
primeiras mulheres a ser arrimo de família, vindo morar em
Rondônia em 1992, após a morte do seu pai, mãe de cinco
filhos, avó de quinze netos e bisavó de nove bisnetos. Em 23
anos de Rondônia melhor amiga de mais de duzentos mil
eficientes no Estado de Rondônia, cinquenta mil só em Porto
Velho. Fundadora da FEDER, a Federação dos Portadores de
Deficiência de Rondônia, no dia 9 de outubro de 1999 aderiu a
causa da luta pela classe da pessoa com deficiência, PCD, mas,
também a todas as causas dos menos favorecidos como
agricultor rural, mulheres e idosos. É Fundadora também da
Cooperativa COOTAMA, a primeira Cooperativa Social do Estado
de Rondônia, pois trabalha para a ressocialização de apenados
profissionalizando e os preparando para o mercado de trabalho,
que foi a primeira cooperativa a capacitar os trabalhadores da
Usina Santo Antônio. Premiada também pela Academia de
Letras de Rondônia pelo livro “Os 489 dias do Deficiente”.
Parabéns Dona Deusa, parabéns ao Sargento Cláudio Motta,
que vocês permaneçam com esse espírito, com essa conduta
de responsabilidade social, pois, esta é a única via para que a
gente possa passar este País, chamar de País desenvolvido,
socialmente justo, resgatar a paz social. Então parabéns,
parabéns ao Deputado Ezequiel por esta propositura, parabéns
a Assembleia Legislativa. Muito obrigado, e uma boa tarde a
todos.
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O SR. EZEQUIEL JUNIOR (Presidente) – Com a palavra o
Mestre de Cerimônias para leitura do currículo da Dona Deusa
e do Sargento Cláudio Motta.
O SR. LENILSON GUEDES (Mestre de Cerimônias) – Maria
de Deus Alves Carneiro, nascida em 21/12/1945, no Estado do
Ceará. Formou-se em Contabilidade aos 18 anos assumindo
aos 19 anos de idade a Contadoria Geral da Cooperativa Instituto
do Algodão, em Fortaleza – CE. Veio morar em Rondônia em
1992, após a morte do pai, cumprindo a missão de criar os
cinco filhos, graduou-se Administração de Empresas aos 60
anos. Pós-Graduada em Gestão Ambiental aos 63 anos, uma
das primeiras mulheres a ser arrimo de família. Hoje tem 18
netos e 9 bisnetos, alguns netos já concluindo o curso de Direito,
o que foi o seu sonho. Em 23 anos de Rondônia, tornou-se a
melhor amiga das pessoas com deficiência do Estado, um
número altíssimo, pois só em Porto Velho já passamos dos
100 mil e no Estado passamos dos 300 mil, segundo o censo
do IBGE, ano de 2010. Deusa, como é conhecida, é uma pessoa
com deficiência física e tem um filho cadeirante, o Mário, seu
parceiro de trabalho e de ideias. Os dois são fundadores da
FEDER- Federação dos Portadores de Deficiência de Rondônia,
em 09/10/1999, aderiu a luta pela defesa dos direitos das
pessoas com deficiência, depois as outras classes menos
favorecidas como os idosos, ribeirinhos, pequenos agricultores,
mulheres cooperativistas. Adepta dos direitos humanos,
premiada pela Academia Rondoniense de Educação, com o
Título de Honra ao Mérito, pelos 483 dias da História do
Deficiente Físico de Rondôniae depois foram os dois livros: O
Dia Seguinte, e, sua Monografia que está publicada na internet,
cujo título é: Políticas Públicas para Portadores de Deficiência
que vem ajudando aos acadêmicos nos Trabalhos de Conclusão
de Curso – TCC, já com 3.000 acessos, os dois primeiros livros
estão totalmente com a edição esgotada. Atualmente faz parte
do colegiado dos Conselhos Estaduais da Assistência Social,
do Idoso, das pessoas com deficiência, da Saúde, do Movimento
do Território Madeira-Mamoré, Técnica Extensionista do corpo
de Técnico da Cooperativa Milênio, é extensionista, trabalhou
nos assentamentos demarcados pelo Incra/RO. Na cidade de
Buritis e Nova Mamoré. Atualmente faz parte da equipe de
Educação no Campo junto ao SENAR pela Milênio. Fundadora
e Vice-Presidente da Cooperativa de Trabalho Multiprofissional
do Desenvolvimento da Amazônia – COOTAMA, a primeira
Cooperativa Social de Rondônia e trabalha na Ressocialização
dos apenados, os preparando para o mercado de trabalho. Foi
à primeira Cooperativa a preparar os trabalhadores da usina
Santo Antônio para que respeitasse o meio ambiente, os idosos,
as crianças e as mulheres. Colaboradora do 3º Setor no
credenciamento das entidades, ajudando na organização na
documentação. Dar suporte na organização das cooperativas;
formadora de opinião junto a OCB – Organização das
Cooperativas do Brasil, envolvida no movimento de mulheres
cooperativistas. Foi agraciada com a Medalha Ministro Roberto
Rodrigues na participação do XIII Congresso Nacional de
Cooperativismo 2000, ocorrido em Brasília. Foi a primeiraaluna
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do curso de Graduação de Administração de Empresas a
defender a pessoa com deficiência do Trabalho de Conclusão
de Curso. Hoje dá suporte aos alunos de faculdade de diversas
áreas nos trabalhos de conclusão e dos projetos. Recebeu Placa
de Homenagem dos colegas da FATEC no dia da sua colação
de grau. Recebeu uma Placa da FEDER, o Amigo do Portador
de Deficiência pelos relevantes serviços e trabalhos
desenvolvidos em prol das Pessoas com Deficiência, ainda o
Título de Presidente de Honra da FEDER. Uma Placa de
Homenagem do Conselho Estadual do Idoso,pelos relevantes
trabalhos realizados em prol das pessoas Idosas de Rondônia.
Uma Placa de agradecimento aos anos dedicado ao crescimento
e consolidação do Controle Social pelo Conselho Estadual da
Assistência Social. Recebeu do Conselho Municipal de
Assistência Social, o Título Honra ao Mérito pelas relevantes
contribuições no exercício do Controle Social. Título de Mérito
e Gratidão pelo Sistema OCB/SESCOOP/RO. Honra ao Mérito
pela Academia Rondoniense de Educação em 2000. Recebeu
no dia 13 de outubro de 2015, uma Moção de Aplauso nº 20/
CMPV - 15, pelos serviços prestados a Instituição FEDER –
Federação dos Portadores de Deficiência de Rondônia. Para
completar, lançou no dia 04 de março de 2016 sua Biografia no
Auditório da FEDER, com Assessoria da Secretária Maria das
Graças de Lima e Francisco Mário Alves Tavares, o narrador do
livro com o Título: Isto é Só o Começo.
Convidamos Sua Excelência, o Senhor Deputado Ezequiel
para fazer a entrega da Medalha a homenageada. Peço que
ela se levante, fique aqui à frente.
(Entrega da Medalha de Honra ao Mérito)
Peço que o Deputado também permaneça nesse local do
dispositivo para que nós possamos ler o currículo do próximo
homenageado.
Cláudio Motta, filho de Cleve Souza Motta e Ladir Maria
Rosa, nascido em 1975, em Belo Horizonte, Estado de Minas
Gerais. Veio Para Rondônia no ano de 1983, onde passou a
residir no município de Santa Luzia d’Oeste. Em 1995, ingressou
nas fileiras da Polícia Militar do Estado de Rondônia, como
Soldado PM, onde até os dias atuais presta relevantes serviços
ao Estado de Rondônia. Em 2007, foi promovido a Cabo PM e
em 2015 a Sargento PM. É possuidor dos seguintes cursos:
Força Nacional, realizado na Paraíba no ano de 2006, Curso de
Proteção de Autoridades, realizado em 2007 pela Casa Militar
do Estado de Rondônia, Curso de Tiro Defensivo na Preservação
da Vida, Método Giraldi, realizado em 2015, além dos cursos
de formações de soldado, cabo e sargento da Polícia Militar.
Atualmente está lotado no Complexo de Correição da
Polícia Militar na Capital do Estado, porém, nos anos de 1995 a
2002, esteve lotado no 1º Batalhão de Polícia Militar em Porto
Velho, no período 2003 a 2006 serviu no quartel da Polícia Militar
em Rolim de Moura; 2007 a 2010 prestou seus serviços na
Casa Militar; no ano de 2011 fez parte da Assessoria Militar da
Assembleia Legislativa, onde serviu até o ano de 2014.
Ressaltando que nos meses de agosto, setembro e outubro de
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2006, fez parte da equipe da Força Nacional no Estado do
Espírito Santo e em novembro de dezembro desse mesmo
ano e em janeiro de 2007, fez parte junto a Coordenação da
Força Nacional no Distrito Federal.
Por fim, em razão dos relevantes serviços prestados, é
possuidor de várias condecorações elogiosas em sua ficha
individual, e de várias Medalhas, como: Mérito Marechal Rondon
– Grau de Cavalheiro, Mérito da Casa Militar,Dedicação Policial
Militar 1º Decênio e Mérito Policial Militar.
Convidamos o agraciado para ser homenageado e
receber a Medalha do Mérito Legislativo.
(Entrega da Medalha de Mérito Legislativo)
Registramos a presença do Coronel Bonfim e da
Assessoria Militar, da Assembleia Legislativa.
Convidamos a esposa do homenageado para também
tirar uma foto junto ao Deputado.
O SR. EZEQUIEL JUNIOR (Presidente) – Convidamos o
homenageado para fazer uso da palavra.
O SR. CLÁUDIO MOTTA – Boa tarde a todos gostaria de
agradecer primeiramente a Deus, e ao Deputado por essa
homenagem muito gratificante, em nome dele cumprimentar
os demais componentes da Mesa e aos presentes e agradecer
a presença do Coronel. Dizer que é sempre uma satisfação
para nós militares quando somos reconhecidos pelo nosso
trabalho e da imensa satisfação de poder retornar aqui a Casa
que sempre encontramos aqui amigos é muito bom
gratificante, você voltar onde você já trabalhou e sempre ser
bem recebido pelos companheiros que aqui trabalhamos. Muito
obrigado.
O SR. LENILSON GUEDES (Mestre de Cerimônias) – Por
determinação de Vossa Excelência senhor Deputado, então
convidamos agora a senhora Maria de Deus Alves Carneiro,
para fazer uso da palavra.
A SRA. MARIA DE DEUS ALVES CARNEIRO – Bom tarde a
todos. Senhoras e senhores, em nome do Deputado Ezequiel
Junior, cumprimento toda a Mesa, e em nome do Francisco
Mário, meu filho que se encontra ausente, eu quero
cumprimentar a todos os presentes. Falar sobre o meu trabalho
não é tão difícil, mas falar sobre tudo que eu tenho recebido
nos últimos dias de homenagem, torna-se bastante difícil, até
porque eu me pergunto se eu mereço tudo isso, se é tudo isso
meu trabalho. Quero falar um pouco sobre esse trabalho,
quando nós iniciamos um pequeno grupo eu, o Mário, a Graça
que está ali presente, a Telma que ainda hoje continua a frente
da FEDER, o nosso motorista Claudenor, que nós devemos
muito a ele, porque ele nos conduziu sem saber o que nós
íamos encontrar pela estrada, nós não sabíamos, se a gente
ia comer, se a gente ia dormir em algum local seguro, e ao
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Paulino, da Cidade de Ouro Preto que ainda continua a frente
da FEDER em Ouro Preto.
Na época que nós iniciamos, era muito difícil nosso
trabalho, muito difícil, mas, não impossível, a prova está, senhor
Deputado é que a FEDER encontra-se de pé há dezessete anos,
vai fazer dezessete anos em outubro, continua de pé atendendo
a todos que se dirigem a ela. Nós temos um trabalho de
reconhecimento da pessoa com deficiência, que essa é a nossa
luta, porque ele era invisível à sociedade, quando nós iniciamos
esse trabalho, era invisível, ninguém sabia se ele tinha um
potencial de trabalho, se ele poderia estudar, se ele ia se formar,
não sabia nada. E eu, como eu tenho um filho cadeirante falei
para ele: vamos libertar este povo!Eu hoje não sei se uma
mãe poderia propor isso a um filho, naquela época, eu propus,
ele me acompanhou e nós lutamos muito, não foi fácil a luta,
sempre sem apoio, sem apoio político, sem apoio financeiro.
Mas, nós temos que fazer um trabalho, e,ele é feito.
Quero agradecer toda essa homenagem que eu recebi desse
Estado, hoje alguém poderia dizer: “mas, você não tem
salário!”. Mas eu tenho reconhecimento e isto é muito
importante. Muito obrigada a todos vocês.
O SR. EZEQUIEL JUNIOR (Presidente) – Quero agradecer a
presença do Coronel Bonfim, da Polícia Militar, nesta Casa, vindo
prestigiar o Sargento PM Cláudio Motta, a quem nós
propusemos e agradeço aos demais pares desta Casa, a
aprovação unânime a homenagem dos dois, Dona Deusa e o
Sargento Cláudio Motta.
Parabenizar o senhor Sargento, pelo seu
comprometimento com a nossa honrosa Polícia Militar e
principalmente o respeito com a população rondoniense, o
senhor, não tenho dúvida nenhuma que é um bom exemplo a
ser seguido pelos demais componentes da nossa Polícia Militar.
E com certeza, o senhor é inspiração para muitos daqueles
que estão colocando a farda nesse momento, também para
outros que já estão há algum tempo. O senhor é uma prova
viva de que mesmo com o salário que realmente poderia ser
bem melhor, mais justo para os senhores, demonstra que o
amor a esse Estado e a essa corporação ao que o senhor faz,
supera todas essas dificuldades. Desejo que o senhor continue
nessa jornada, com esse compromisso, e com certeza o senhor
terá uma honrosa carreira à frente da nossa Polícia Militar do
Estado de Rondônia. Receba o nosso abraço. É uma obrigação
minha, enquanto parlamentar nesta Casa, reconhecer os bons
préstimos de servidores do Estado, como o senhor pela nossa
Polícia Militar, que é tão carente, em muitos momentos, de
pessoas como o senhor, comprometidas como o senhor. O
senhor honra, sem dúvida nenhuma, a nossa Polícia Militar
neste dia hoje aqui.
Através do senhor essa homenagem é estendida a toda
a nossa Polícia Militar do Estado de Rondônia.
E falar da Dona Deusa não é fácil, porque, já foi falado
praticamente o básico, não vou falar tudo da história, nem do
trabalho dela, mas, o básico do trabalho dela é muito mais do
que isso. E me sinto hoje, como Deputado, Dona Deusa,
envergonhado. Essa é a grande realidade. Porque nós vimos
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aqui na sua biografia, homenagem do Conselho Estadual do
Idoso, placa de agradecimento que a senhora recebeu do
Conselho Municipal de Assistência Social, enfim, várias
homenagens. Tem o reconhecimento dos portadores de
deficiência do nosso Estado, reconhecimento de OAB, de Câmara
Municipal, agora desta Casa Legislativa, mas, falta uma coisa
muito importante para a senhora dar continuidade ao seu
trabalho. E me sinto envergonhado por que, Dr. Salatiel? Porque
a Dona Deusa está se sentindo obrigada a sair do Estado, a ir
embora por falta de apoio, por falta de um convênio. Isso é um
descaso com os deficientes do nosso Estado, com os portadores
de deficiência e um desrespeito muito grande à biografia da
Dona Deusa. E eu senti um toque no meu coração, Dona Deusa,
de abraçar essa causa. Espero que em tempo.
Nosso gabinete está de portas abertas para a senhora,
para a FEDER, pode ser considerado a última trincheira da
FEDER hoje, mas, nosso gabinete está lá para servir. E a partir
da semana que vem nós vamos mobilizar esta Casa aqui e eu
tenho certeza que nós vamos ter apoio para conseguir um
convênio para que a senhora possa continuar com o seu
trabalho, porque a senhora jamais desistiu. E faz um trabalho
social dos mais importantes, que só faz com brilhantismo, com
esse amor quem realmente sente no coração, quem tem Deus
no coração.
A senhora é um orgulho para o nosso Estado de
Rondônia. Essa homenagem aqui é um simples reconhecimento
ao seu trabalho, mas, este Estado deve muito para a senhora.
Quando eu falo este Estado, eu falo dos Poderes, do Legislativo
e do Poder Executivo. Então conte com o nosso apoio. A partir
de semana que vem nós vamos nos mobilizar aqui, Vereador
Júnior, e conto com o senhor também. Temos o apoio, com
certeza, da OAB nesta causa, o apoio de toda OCB, enfim,
para a gente reerguer essa bandeira. Porque é uma vergonha,
será uma vergonha para os poderes constituídos do nosso
Estado, nós temos a FEDER de portas fechadas, uma estrela
do nosso Estado, como a Dona Deusa, indo embora por falta
de apoio. E não é com milhões de reais que a Dona Deusa faz
um trabalho como esse, não. É com pouco recurso.
Um País onde a gente vê tanta corrupção sendo
denunciada, a gente vê do outro lado uma Federação como
essa, uma cidadã rondoniense de coração, cearense de
nascimento, se propondo a fazer um trabalho tão difícil como
esse, um trabalho social tão difícil como esse, se vendo obrigada
a desistir dessa missão. A senhora tem um aliado, a senhora
tem um amigo e vamos lutar juntos, Dona Deusa. E peço que
Deus continue lhe dando saúde, prosperidade e muitos anos
de vida. Eu tenho certeza que a sua missão não acaba aqui,
ela recomeça, a partir de hoje, aqui com um novo fôlego.
Agradeço mais uma vez a presença de todos. Parabéns
Dona Deusa, parabéns Sargento Cláudio Motta.
Invocando a proteção de Deus declaro encerrada esta
Sessão Solene, convidando a todos para um coquetel que será
servido no salão nobre desta Assembleia.
(Encerra-se esta Sessão Solene
às 16 horas e 24 minutos)

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

Nº 71

9ª LEGISLATURA

DO-e-ALE/RO

DEP
AR
TAMENT
O LEGISLA
TIV
O
DEPAR
ART
AMENTO
LEGISLATIV
TIVO
RESOLUÇÃO Nº 337,
DE 27 DE ABRIL DE 2016.
Altera o artigo 2º-A da Resolução nº 262, de 26
de março de 2014, que “Institui e disciplina a utilização de cota mensal para ressarcimento de
despesas relacionadas com a atividade parlamentar e dá outras providências.”
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE
RONDÔNIA aprovou, e eu promulgo a seguinte Resolução:
Art. 1º. O art. 2º-A da Resolução nº 262, de 26 de
março de 2014, passa a ter a seguinte redação:
“Art. 2º-A. O parlamentar poderá utilizar o valor de até
R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais) da verba que trata o
art. 1º desta Resolução, para locação de veículos a fim de
atender seu escritório.”
Art. 2º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua
publicação.
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, 27 de abril de 2016.
Deputado MAURÃO DE CARVALHO
Presidente - ALE/RO
DECRETO LEGISLATIVO Nº 634,
DE 27 DE ABRIL DE 2016.
Concede Título Honorífico de Cidadão do Estado
de Rondônia ao Senhor Neodi Carlos Francisco
de Oliveira.
O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE RONDÔNIA, nos termos do inciso IX do § 1º do
artigo 14, combinado com os artigos 166 e 167 do Regimento
Interno, promulga o seguinte Decreto Legislativo:
Art. 1º. Fica concedido o Título Honorífico de Cidadão
do Estado de Rondônia ao Senhor NEODI CARLOS FRANCISCO DE OLIVEIRA.
Art. 2º. Este Decreto Legislativo entra em vigor na data
de sua publicação.
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, 27 de abril de 2016.
Deputado MAURÃO DE CARVALHO
Presidente – ALE/RO
DECRETO LEGISLATIVO Nº 635,
DE 27 DE ABRIL DE 2016.
Susta a aplicação do artigo 1º da Resolução da
diretoria da Companhia de Águas e Esgotos de
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Rondônia nº 038/DIREX/2015, que estabelece a
alteração da Estrutura Tarifária, corrigindo o
percentual da tarifa de esgoto para 100% do valor
da tarifa de água quando houver a Coleta e Tratamento de esgoto.
O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE RONDÔNIA, nos termos do inciso IX do § 1º do
artigo 14 do Regimento Interno, promulga o seguinte Decreto
Legislativo:
Art. 1º. Fica sustada a aplicação do artigo 1º, da
Resolução da Diretoria da Companhia de Águas e Esgotos de
Rondônia nº 038/DIREX/2015, que estabelece a alteração da
estrutura tarifária, corrigindo o percentual da tarifa de esgoto
para 100% do valor da tarifa de água quando houver a coleta
e tratamento do esgoto.
Art. 2º. Este Decreto Legislativo entra em vigor na data
de sua publicação.
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, 27 de abril de 2016.
Deputado MAURÃO DE CARVALHO
Presidente – ALE/RO
DECRETO LEGISLATIVO Nº 636,
DE 27 DE ABRIL DE 2016.
Acrescenta dispositivo ao Decreto Legislativo nº
591, de 20 de maio de 205, que “Cria a Medalha
de Mérito Legislativo, e dá outras providências.”
O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE RONDÔNIA, nos termos do inciso IX do § 1º do
artigo 14 do Regimento Interno, promulga o seguinte Decreto
Legislativo:
Art. 1º. Fica acrescentado Parágrafo único ao artigo
1º do Decreto Legislativo nº 591, de 20 de maio de 2015, que
“Cria a Medalha de Mérito Legislativo e dá outras providências, com a seguinte redação.”
“Art. 1º...................................................................
Parágrafo único. A concessão da comenda às pessoas de que trata o caput deste artigo, será concedida também
a brasileiros e estrangeiros que por suas ações contribuíram
de forma direta ou indireta ao Estado de Rondônia.”
Art. 2º. Este Decreto Legislativo entra em vigor na data
de sua publicação.
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, 27 de abril de 2016.
Deputado MAURÃO DE CARVALHO
Presidente – ALE/RO
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