Quinta-Feira, 19 de Maio de 2022 - 13:42 (Política)

Presidente Alex Redano entrega homenagens a
personalidades civis e militares
Deputado comanda Sessão Solene para a concessão da honraria aos
agraciados.
Autor - Eranildo Costa Luna

O presidente da Assembleia Legislativa, Alex Redano (Republicanos), comandou na
tarde desta quarta-feira (18), no Plenário da Casa de Leis, Sessão Solene para a entrega
de Votos de Louvor, Medalhas do Mérito Legislativo, Título Honorífico de Honra ao
Mérito e Título de Cidadão do Estado de Rondônia a personalidades civis e militares que
prestaram relevantes serviços à sociedade. "Quero manifestar o meu agradecimento a
todos. Essa solenidade marca a entrega de honrarias justas e merecidas, que propusemos
ao longo desse nosso mandato, reunindo numa grande solenidade para homenagear a
quem tem serviços prestados ao Estado de Rondônia", disse Alex Redano.
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Compuseram a mesa de honra o coronel da PM Hélio Pachá, secretário da Sesdec; o
comandante geral da PMRO, coronel Padilha; o pastor da Igreja Adventista Emerson
Campagnolo; o prefeito de Porto Velho, Hildon Chaves; a primeira-dama de Porto Velho,
Ieda Chaves e a servidora do HB, Graciele Gastoldi.
O prefeito Hildon Chaves saudou a todos os agraciados e agradeceu pela honraria.
"Estamos na política e muita gente não gosta da política. Quem não gosta, acaba sendo
impactado da mesma forma por decisões políticas. Quem exerce um cargo público, o faz
por delegação das pessoas. Tenho convicção de que temos buscado cumprir o nosso
dever".
O pastor Campagnolo disse que "o senhor nos dá forças e uma capacidade que nem
imaginamos. Mas, precisamos buscar a Ele. Invocar a presença do Senhor para que Ele
nos conceda a vitória hoje e sempre! Temos que agradecer, pois o Senhor tem nos
consagrado muitas vitórias".
O comandante da PM disse que "isso nos deixa muito feliz e agradecido. Isso demonstra
uma forma de a Casa de Leis, legítima representante do povo rondoniense, reconhece a
atuação dessas personalidades homenageadas, incluindo membros da nossa briosa Polícia

Militar".
O secretário da Sesdec ressaltou que "fico orgulhoso em ver a primeira turma formada na
PMRO, no primeiro Curso de Formação de Oficiais, aqui representada, ao lado de outros
valorosos policiais militares. Também registro a homenagem prestada aos demais aqui
nesta tarde".
A primeira-dama da capital disse que "fico muito feliz, muito agradecida pelo
reconhecimento de nosso trabalho social. Quem faz, ganha mais do que recebe e procuro
sempre incentivar o voluntariado. Muito obrigado a todos pelo reconhecimento".
Graciele Gastoldi agradeceu em nome dos farmacêuticos do HB pelo Voto de Louvor
concedido pelo presidente Alex Redano.
Taquigrafia
Todos os servidores que integram a Taquigrafia da Assembleia Legislativa foram
agraciados com Votos de Louvor, uma iniciativa do presidente Alex Redano. "Nosso
reconhecimento à taquigrafia, composta quase em sua totalidade por mulheres, que com
muita seriedade e competência, são responsáveis por documentar todas as ações
parlamentares", observou Redano.
Hildon e Ieda
O prefeito Hildon Chaves e a primeira-dama de Porto Velho, Ieda Chaves, foram
agraciados com Votos de Louvor, em reconhecimento ao trabalho que ambos
desenvolvem na vida pública e também na questão social.
Queijo 4 Cachoeiras
O casal Shirley Miranda e Gilberto Miranda, recebeu Voto de Louvor em
reconhecimento à conquista do primeiro lugar no Concurso Nacional de Queijo, com o
queijo 4 Cachoeiras, produzido em Ariquemes. "Algo inédito e que muito nos orgulha. E
reconhecemos o quanto contribuíram para Ariquemes, para Rondônia e o quanto essa
conquista mostra a perseverança e a seriedade do trabalho desse casal formidável",
destacou Redano.
Polícia Militar

Foram agraciados com Votos de Louvor oficiais de diversas graduações, além de
soldados, cabos e sargentos da Polícia Militar, em reconhecimento ao trabalho prestado
em defesa da nossa sociedade. "É sempre gratificante podermos reconhecer o trabalho de
quem tem serviço prestado à sociedade, que reconhece essa dedicação", observou Redano.
Farmacêuticos
Toda a equipe de farmacêuticos do Hospital de Base Dr Ary Pinheiro foi homenageada,
em reconhecimento pelos valorosos serviços prestados ao Estado de Rondônia. "Um
trabalho muito importante, muito decisivo no tratamento e cura dos pacientes e,
especialmente com a pandemia, ganhou ainda mais relevância", pontuou Redano.
Motorista herói
Também foi agraciado com o Voto de Louvor o motorista de aplicativo Arquimedes
Galvão de Oliveira, que vivenciou em uma semana duas situações extremas, envolvendo
crianças. Na primeira, ele flagrou um casal abandonando um filho de apenas quatro anos
na rua e protegeu a criança e conseguiu levar a polícia a prender os genitores. Na
segunda, ele foi chamado para fazer uma corrida pelo aplicativo e acabou conduzindo
uma grávida, que entrou em trabalho de parto em seu veículo, com o motorista
conduzindo mãe e filho, em segurança, até o hospital.
Mais homenagens
O Fórum Popular de Mulheres, representado por Mara Valverde, com 30 anos de atuação,
foi também homenageado. Milene Cristina Barreto, também foi contemplada com Voto
de Louvor. Bombeiros militares também foram agraciados.
In Memoriam
A família do servidor de carreira da Assembleia Legislativa, Huziel Trajano, que faleceu
vítima de covid-19, recebeu a Medalha do Mérito Legislativo, In Memoriam. "É o
reconhecimento a quem tanto fez por esta Casa, a quem construiu tantos amigos e deixou
um legado formidável".
Íris Diniz, viúva do homenageado, fez um breve e emocionado discurso. "Gratidão a
Deus por tudo. Agradeço ao presidente Alex Redano e aos nossos colegas, pelas palavras
respeitosas que sempre dirigem a Huziel Diniz, que merece esta honraria".

Eduardo de Oliveira Mota, Renato Muzzolon, Marta Silva Miranda, o empresário
boliviano Jorge Chavez, Paulo Rogério da Costa Andreoli e Élcio Raash foram
homenageados com a Medalha do Mérito Legislativo.

