
 

 

ATA DA REUNIÃO PREPARATÓRIA PARA A ASSINATURA DE COMPROMISSO DOS 

CANDIDATOS PELA ÉTICA NA POLÍTICA, COMBATE AO CAIXA 2 E À CORRUPÇÃO 

ELEITORAL E A FAKE NEWS. 

Às dezesseis horas do dia primeiro de outubro do ano de dois mil e vinte, reuniram-se no 

auditório da OAB/RO a Secretária-Geral Adjunta da Seccional, Aline Silva Corrêa, bem como 

o candidato à Prefeitura e os representantes dos candidatos à  Prefeito de Porto Velho/RO, 

conforme lista anexa, exceto a presença de representantes dos candidatos Edvaldo Soares 

(PSC), Geneci Gonçalves (PSTU) e Hildon Chaves (PSDB) em reunião convocada pela 

OAB/RO para definir o formato do Ato Público Pela Ética na Política e Combate ao Caixa 2 e 

à Corrupção Eleitoral. A Secretária-Geral Adjunta da Seccional, Aline Silva Corrêa iniciou a 

reunião, oportunidade em que expôs a proposta de realização do Ato Público Pela Ética na 

Política e Combate ao Caixa 2 e à Corrupção Eleitoral a ser realizado no dia cinco do mês de 

outubro de 2020 às 16:00 horas, no auditório principal da Ordem dos Advogados do Brasil, 

Seccional de Rondônia. Ficou definido que cada candidato terá o tempo de 5 (cinco) minutos 

para se apresentar aos convidados e expor um breve resumo de suas propostas, e, ao final, 

assinar o Termo de Compromisso com a sociedade de Porto Velho pela Ética na Política e 

pelo combate ao Caixa 2 e à Corrupção Eleitoral. A ordem de apresentação dos candidatos 

no dia do Ato Cívico ficou definido: 1º Pimenta de Rondônia, 2º Leonel Bertolini, 3º Lindomar 

Garçon, 4º Williames Pimentel, 5º Ramon Cujuí, 6º Ted Wilson, 7º Cristiane Lopes, 8º Vinicius 

Miguel, 9º Breno Mendes, 10º Samuel Costa, 11º Sargento Eyder Brasil, 12º Edvaldo Soares, 

13º Geneci Gonçalves, 14º Coronel Ronaldo Flores e 15º Hildon Chaves. Cada candidato 

receberá 2 (duas) senhas para convidar correligionários a acompanharem o Ato dentro do 

auditório principal e cada candidato poderá adentrar o estacionamento da OAB/RO e ter o 

carro retirado em virtude do espaço físico não comportar todos os carros dos candidatos.  

Quanto a utilização da palavra pelos candidatos, estes devem se manifestar sobre a pauta 

do dia que é o Compromisso pela Ética, Combate a Corrupção e ao Caixa 2, com breve 

apresentação das respectivas propostas, evitando-se então, a menção aos nomes e partidos 

contrários a fim de se evitar a concessão do direito de resposta. Os convidados dos 

candidatos poderão entrar no auditório mediante à apresentação de senha. Não será 

permitido a entrada na sede da OAB/RO com bandeiras, banners, cartazes, faixas ou 

panfletos. Entretanto, para evitar aglomeração, o evento será transmitido por live nas 

plataformas digitais da OAB/RO. Na impossibilidade da presença do candidato a Prefeitura. 

o candidato a vice-prefeito poderá representá-lo na apresentação das propostas. Nada  mais 



 

 

a ser tratado, neste  momento foi feito o encerramento da reunião na Ordem dos Advogados 

do Brasil Seccional Rondônia às 16:50h.  

 

 

Aline Silva Corrêa 

Secretária-geral adjunta da OAB/RO 

 

 


