
 

 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N.º 39   / 2017 

 “Concede Título de Cidadão Rio-verdense à pessoa que menciona” 

 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE APROVA: 

 

 

Art. 1º -  Fica concedido o Título de Cidadão Rio-verdense ao Senhor 

Wellington Carlos Almeida Rocha, em razão dos relevantes 

serviços prestados à comunidade rio-verdense. 

 

Art. 2º -  Fica a critério da mesa diretora a data de entrega do título. 

 

Art. 3º - Revogadas disposições em contrário, esse decreto entrará em 

vigor na data de sua publicação. 

 

 

SALA DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE, 
ESTADO DE GOIÁS, aos 16 dias do mês de agosto de 2017. 

 

 

 

 

LINDOMAR NEVES 

Vereador - DEM 
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Justificativa 
 

          Wellington Carlos Almeida Rocha, nascido em Quirinópolis, aos 12 
dias do mês de agosto de 1966, filho de Rosália Almeida Rocha e Alvino 
Pereira Rocha. Casado com Ângela, é pai de quatro filhos e avô de um 
neto.  

          Com a transferência de seu pai, mudou-se com a família para a 
cidade de Rio Verde, no ano de 1968. Em todo o tempo auxiliava seu pai 
Pastor Alvino nos trabalhos da Igreja como líder de jovens e também em 
projetos sociais. 

          Teve maior visibilidade na comunidade rio-verdense como radialista, 
logo após serviu como vereador por dois mandatos consecutivos durante os 
anos de 1992/2000. 

           Foi também Secretario Municipal de Ação Urbana, 
Superintendência de Parques e Jardins da Prefeitura de Rio verde.  

          Em 24 de outubro de 2009, assumiu como Pastor Presidente a Igreja 
Evangélica Assembléia de Deus de Rio Verde, que conta atualmente com 
cerca de 6.000 membros. 

          Substituir seu pai, Pastor Alvino, um pioneiro que fez história por 
sua honestidade e bons exemplos que deixaram saudades, não só na Igreja, 
mas na cidade na qual morou e trabalhou por 43 anos, foi inicialmente o 
maior desafio do novo presidente,  mas com a mesma determinação e visão 
administrativa, Pastor Wellington procurou dar sequência aos trabalhos e 
projetos iniciados na gestão anterior, assim como deixar sua marca de 
inovação sem perder sua referência.  

          Surpreendeu a muitos pela sua denotada competência aumentando a 
abrangência da ASCIEAD – Assistência Social e Cultural da Igreja 
Evangélica Assembléia de  Deus da qual é Presidente desde 1989, atual 
AISAPER – Associação de Inclusão Social Alvino Pereira Rocha, entidade 
que realiza um grande trabalho social, com distribuição de cestas básicas, 
auxílio médico através de convênios, atividades artísticas e manuais para o 
público da Terceira Idade, dentre outros.  
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          Criou o Centro de Recuperação Recanto da Paz, que acolhe 
gratuitamente pessoas em situação de dependência química, recuperando-
os para o retorno e convívio sadio para a família e sociedade, tal entidade 
hoje é referência no ramo que atua. 

         Presidente da Cadesgo no segundo mandato, ocupou vários cargos na 
Convenção Geral das Assembléias de Deus no Brasil, Suplente de 
Conselho Administrativo da CPAD e Conselho Regional do Centro Oeste.  

   

 

SALA DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE, 
ESTADO DE GOIÁS, aos 16 dias do mês de agosto de 2017. 

 

 

LINDOMAR NEVES 

Vereador - DEM 
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