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GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
GOVERNADORIA

MENSAGEM N° 029, DE 01 DE JUNHO DE 2000.

EXCELENTÍSSIMOS SENHORES MEMBROS DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA:

Tenho a honra de submeter à elevada apreciação e
deliberação dessa egrégia Assembléia Legislativa, nos termos do inciso III do art.
65, da Constituição Estadual, o anexo Projeto de Lei que "Autoriza o Poder
Executivo a doar bem imóvel do Estado de Rondônia, situado na zona urbana de
Porto Velho e dá outras providências".

Nobres Parlamentares, a Sociedade Civil Memorial "Jorge
Teixeira de Oliveira" foi criada em 14 de outubro de 1993, como entidade sem fins
lucrativos, que congrega, em seu bojo, simpatizantes ligados à vida e obra do
ex-Govemador Jorge Teixeira de Oliveira, com o objetivo de guardar e preservar o
acervo, tanto pessoal como de trabalho do mesmo, conservando e divulgando,
convenientemente, objetos e escritas que lembrem a existência, as ações e os ideais
deste, exercendo, ainda, direta ou indiretamente, a promoção e o estímulo às
atividades, havidas em todos os setores culturais, especialmente as de caráter
educativo, moral e cívico.

Desde 4 de janeiro de 1997, ocupa o imóvel situado na Rua
José do Patrocínio, s/n°, Centro, conhecido como "Residência Oficial do
Governador", de propriedade do Estado. Na intenção de regularizar a situação
dominial do imóvel, pleiteia a este Executivo, através de Pedido de
Legalização/MJT/97, a sua devida doação.

Certo de ser honrado com a elevada compreensão de Vossas
Excelências e, conseqüentemente, com a pronta aprovação do mencionado Projeto
de Lei, nos termos do art. 41, da Constituição Estadual, antecipo sinceros
agradecimentos, subscrevendo-me com especial consideração e estima.

JOSÉ DE ABREU BIANCO
Governador
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GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
GOVERNADORIA

PROJETO DE LEI DE 01 DE JUNHO DE 2000.

Autoriza o Poder Executivo a doai- bem imóvel

do Estado de Rondônia, situado na zona urbana
de Porto Velho e dá outras providências.

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DECRETA:

Art. Io - Fica o Poder Executivo Estadual autorizado a doar

bem imóvel do Estado de Rondônia, em favor da Sociedade Civil Memorial "Jorge
Teixeira de Oliveira".

Art. 2o - O bem imóvel de que trata o artigo 1° desta Lei tem os
seguintes limites e área construída:

I - lote de terra urbano n° 280, da quadra n° 07 do setor 03.
situado na cidade de Porto Velho, na Rua José do Patrocínio, tendo uma área de
1.476,00 m2 (mil quatrocentos e setenta e seis metros quadrados) e os seguintes
limites e confrontações: Norte, com o lote 51; Leste com o lote 202; Sul com a Rua
José do Patrocínio e com a Rua Euclides da Cunha, medindo o lote 45,00 m de
frente por 32,80 de fundo;

II - área construída 918,19 m2 e área coberta de 1.260,60 m .

Art. 3o - A doação será efetuada sob a condição de ser, o
referido bem, utilizado exclusivamente para os fins a que se propõe a donatária,
ficando revertido ao patrimônio do Estado, em caso de desvio de sua finalidade ou,
em caso de dissolução da Sociedade.

Art. 4o - A Procuradoria Geral do Estado adotará as

medidas necessárias ao cumprimento da presente Lei, no que se refere à
transferência do respectivo imóvel perante os Cartórios competentes, sem ônus para
o Governo Estadual.

Art. 5o - Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
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EXCELENTÍSSIMOS SENHORES MEMBROS DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA:

Tenho a honra de submeter à elevada apreciação c
deliberação dessa egrégia Assembléia Legislativa, nos termos do inciso III do art.
65, da Constituição Estadual, o anexo Projeto de Lei que "Autoriza o Poder
Executivo a doar bem imóvel do Estado de Rondônia, situado na zona urbana de
Porto Velho e dá outras providências".

Nobres Parlamentares, a Sociedade Civil Memorial "Jorge
Teixeira de Oliveira" foi criada em 14 de outubro de 1993, como entidade sem fins
lucrativos, que congrega, em seu bojo, simpatizantes ligados à vida e obra do
ex-Governador Jorge Teixeira de Oliveira, com o objetivo de guardar e preservar o
acervo, tanto pessoal como de trabalho do mesmo, conservando e divulgando,
convenientemente, objetos e escritas que lembrem a existência, as ações e os ideais
deste, exercendo, ainda, direta ou indiretamente, a promoção e o estímulo às
atividades, havidas em todos os setores culturais, especialmente as de caráter
educativo, moral e cívico.

Desde 4 de janeiro de 1997, ocupa o imóvel situado na Rua
José do Patrocínio, s/n°, Centro, conhecido como "Residência Oficial do
Governador", de propriedade do Estado. Na intenção de regularizar a situação
dominial do imóvel, pleiteia a este Executivo, através de Pedido de
Legalização/MJT/97, a sua devida doação.

Certo de ser honrado com a elevada compreensão de Vossas
Excelências e, conseqüentemente, coma pronta aprovação do mencionado Projeto
de Lei, nos termos do art. 41, da Constituição Estadual, antecipo sinceros
agradecimentos, subscrevendo-me com especial consideração e estima.

JOSÉ DE ABREU BIANCO

Governador
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GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

GOVERNADORIA

PROJETO DE LEI DE 01 DE JUNHO DE 2000.

Autoriza o Poder Executivo a doai- bem imóvel

do Estado de Rondônia, situado na zona urbana
de Porto Velho e dá outras providências.

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DECRETA:

Art. Io - Fica o Poder Executivo Estadual autorizado a doar

bem imóvel do Estado de Rondônia, em favor da Sociedade Civil Memorial "Jorge
Teixeira de Oliveira".

Art. 2o - O bem imóvel de que trata o artigo 1° desta Lei tem os
seguintes limites e área construída:

I - lote de terra urbano n° 280, da quadra n° 07 do setor 03.
situado na cidade de Porto Velho, na Rua José do Patrocínio, tendo uma área de
1.476,00 m2 (mil quatrocentos e setenta e seis metros quadrados) e os seguintes
limites e confrontações: Norte, com o lote 51; Leste com o lote 202; Sul com a Rua
José do Patrocínio e com a Rua Euclides da Cunha, medindo o lote 45,00 m de

frente por 32,80 de fundo;

II - área construída 918,19 m2 e área coberta de 1.260,60 m .

Art. 3o - A doação será efetuada sob a condição de ser, o
referido bem, utilizado exclusivamente para os fins a que se propõe a donatária,
ficando revertido ao patrimônio do Estado, em caso de desvio de sua finalidade ou,
em caso de dissolução da Sociedade.

Art. 4o - A Procuradoria Geral do Estado adotará as

medidas necessárias ao cumprimento da presente Lei, no que se refere à
transferência do respectivo imóvel perante os Cartórios competentes, sem ônus para
o Governo Estadual. .. __

Art. 5P - Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
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ESTADO DE RONDÔNIA

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

MENSAGEM N° 128/2000.

EXCELENTÍSSIMO SENHOR GOVERNADOR DO ESTADO.

O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ES-
TADO DE RONDÔNIA, encaminha a Vossa Excelência para os fins constitu
cionais, o incluso autógrafo do Projeto de Lei que "Autoriza o Poder Executivo a
doar bem imóvel do Estado de Rondônia, situado na zona urbana de Porto Velho
e dá outras providências".

ASSEMBLÉIA LEGISLA FIVA, 07 de dezembro de 2000.
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ESTADO DE RONDÔNIA

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

Autoriza o Poder Executivo a doar

bem imóvel do Estado de Rondônia,
situado na zona urbana de Porto Ve

lho e dá outras providências.

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RON
DÔNIA, decreta:

Art. Io - Fica o Poder Executivo Estadual autorizado a doar bem
imóvel do Estado de Rondônia, em favor da Sociedade Civil Memorial "Jorge Teixeira
de Oliveira".

Art. 2o - O bem imóvel de que trata o artigo Io desta Lei tem os
seguintes limites e área construída:

I - lote de terra urbano n° 280, da quadra n° 07 do setor 03, situa
do na cidade de Porto Velho, na Rua José do Patrocínio, tendo uma área de 1.476,00 m2
(mil quatrocentos e setenta e seis metros quadrados) e os seguintes limites e confronta
ções: Norte, com o lote 51; Leste, com o lote 202; Sul, com a Rua José do Patrocínio e
com a Rua Euclides da Cunha, medindo o lote 45,00 m de frente por 32,80 m de fundo;

II - área construída 918,19 m2e área coberta de 1.260,60 m2.

^- Art. 3o - A doação será efetuada sob a condição de ser, o referido
bem, utilizado exclusivamente para os fins a que se propõe a donatária, ficando reverti
do ao patrimônio do Estado, em caso de desvio de sua finalidade ou, em caso de disso
lução da Sociedade.

Art. 4o - A Procuradoria Geral do Estado adotará as medidas ne

cessárias ao cumprimento da presente Lei, no que se refere à transferência do respectivo
imóvel perante os Cartórios competentes, sem ônus para o Governo Estadual.

Art. 5o - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

ASSEMBLÉIA LEGISLAImVA, 07 de dezembro de 2000.
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Presidente: João Dantas Cyrino
Rua José do Patrocínio s/n°, centro - Porto Velho -RO

Telefone: 221-5757



V
MEMORIAL'
JORGE TEIXEIRA

PEDIDO DE LEGALIZAÇÃO/MJT/97
Porto Velho, 29 de outubro de 1997

A Sociedade Civil Memorial Jorge Teixeira, CGC
£ 02.152.887/0001-69, representada por seu presidente JOÃO DANTAS

CYRINO vem mui respeitosamente solicitar a Exma. Sra. Deputada Estadual
Lúcia Tereza Rodrigues e demais parlamentares que seja legalizada junto ao
Governo do Estado, em favor desta Sociedade, a situação da antiga residência
oficial do Governador, hoje sede do Memorial, situada na rua José do
Patrocínio s/n°, centro, nesta capital.

v
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JUSTIFICATIVA

O pressuposto deste Pedido de Legalização é de dar garantia de
ocupação definitiva ao Memorial Jorge Teixeira, assegurando-lhe o
funcionamento de seu Museu na antiga residência oficial do Governador.

Definindo como sede, de fato e de direito, do Memorial Jorge
Teixeira o prédio em questão, Vossas Excelências irão permitir com que esta
Sociedade Civil desenvolva seus projetos culturais com mais tranqüilidade e
segurança, assim como ampliar confiança e simpatia perante a população
rondoniense que já considera sério e importante o trabalho cultural do
Memorial.

Trata-se, na verdade, de um trabalho que renova os conceitos
de divulgação da cultura na formação da memória histórica do Estado de
Rondônia. Ao mesmo tempo, busca ampliar consideravelmente as condições e
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MEMÓRIA

JORGE TEIXEIRA

meios de acesso da sociedade rondoniense aos valores da cultura, favorecendo
0 enriquecimento da cidadania.

Fundamentados na crença de que é por meio da educação e
cultura que serão criadas condições seguras e eficientes ao pleno
desenvolvimento de nossos jovens estudantes, seus preparos para o exercício
da cidadania e suas qualificações para o trabalho, é que propomos um Museu-
Memorial baseado especificamente na exposição permanente da vida e obra
do governador Jorge Teixeira de Oliveira. Um acervo histórico-cultural, em
pleno funcionamento, que tem como objetivo gerar informações sobre a
constituição do Estado, dando livre acesso a estudantes, professores,
pesquisadores, estudiosos e ao público em geral. O programa visa, ainda,
assuntos de caráter educativo, moral e cívico, de divulgação de nossa arte e
literatura, junto a rede pública e particular de ensino.

Outros fatores que acrescentam importância a esta iniciativa de
j Pedido de Legalização da residência oficial do Governador para sede própria e

definitiva do Memorial Jorge Teixeira:

1 - O Memorial Jorge Teixeira foi criado por uma Sociedade Civil, de caráter
privado, sem fins lucrativos, político-partidários, através do certificado no
Cartório e Arquivo de Registro de Pessoas Jurídicas, Livro A-17, sob o
número de ordem 2753 de 14 de outubro de 1993;

2-0 Memorial tem o objetivo de guardar e preservar o acervo, tanto pessoal
como de trabalho, do ex-Governador Jorge Teixeira de Oliveira; conservando
e divulgando, convenientemente, objetos e escritas que lembrem a vida, a obra
e os ideais do ex-Governador exercendo, ainda, direta ou indiretamente, a
promoção e o estímulo às atividades em todos os setores culturais,
especialmente as de caráter educativo, moral e cívico;

3-0 Memorial está instalado na residência oficial do Governador, na rua José
do Patrocínio s/n°, desde o dia 4 de janeiro do corrente ano com acervo
histórico, fotográfico, de vídeos, fitas K7, documentos, filmes, condecorações
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MEMÓRIA

JORGE TEIXEIRA

e objetos de uso particular de Jorge Teixeira, material bastante significativo
para a história de Rondônia;

4 - A instalação do Memorial na residência oficial do Governador foi feita
pelo Excelentíssimo Governador Valdir Raupp de Matos em atenção à
solicitação feita pela Sociedade Civil Memorial Jorge Teixeira que procurava
um espaço apropriado para a montagem e guarda de seu acervo;

5 - A residência oficial do Governador, localizada no centro da cidade, já
havia perdido todas as características de uma residência oficial. Serviu,
inclusive, de repartição pública no Governo anterior;

6 - A residência oficial do Governador, planejada e construída pelo
governador Jorge Teixeira, que viveu durante toda sua administração nessa
casa, hoje sede do Memorial, enriquece o acervo histórico do Museu pois é
uma das peças históricas do Estado de Rondônia;

7 - A residência citada foi o viveiro da emancipação de Rondônia. Dela sairam
as grandes decisões para a formação e criação do Estado, inclusive sobre a
constituição da Assembléia Legislativa. Hospedou, por duas vezes, o
Presidente da República e inúmeros Ministros de Estado que, na época,
vinham ver de perto o trabalho do Governador Jorge Teixeira;

8 - Como outros Estados de nosso país (Rio de Janeiro, São Paulo, Amazonas,
Minas Gerais e Bahia) que preservam casarões onde viveram grandes
personalidades da história nacional, Rondônia também possui, no centro de
Porto Velho, uma casa histórica que hoje foi transformada em Museu com o
funcionamento do Memorial Jorge Teixeira;

9-0 Memorial Jorge Teixeira tem sido considerado como uma excelente
Casa de Cultura. Igualada às melhores casas culturais de grandes capitais pela
sua boa localização, instalação, conservação e apresentação de seu acervo
histórico-cultural;

Cp
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JORGE TEIXEIRA

10 - Essas considerações têm sido feitas por visitantes da região, assim como
de outros Estados quando de passagem por Porto Velho;

11-0 apoio popular tem sido registrado através da imprensa local com
incentivos aos trabalhos desenvolvidos pelo Memorial;

12 - A classe estudantil tem manifestado interesse em pesquisar a história da
formação do Estado. Centenas de alunos de primeiro e segundo graus já
visitaram o Memorial para fazerem trabalhos escolares;

a 13-0 interesse e a satisfação dos estudantes de saber em detalhes a história
da própria casa, que foi residência do ex-governador Jorge Teixeira, são
pontos importantes que enriquecem mais a história do Estado exposta no
Memorial, pois a casa é uma das peças de valor que complementam o Museu.
Destacam os visitantes que a casa é importante como peça histórica do
Memorial pois desperta o mesmo interesse e emoção sentidos ao entrar pela
primeira vez no Museu do Catête, Paço Imperial e Casa de Rui Barbosa (Rio
de Janeiro), no Museu Tancredo Neves (São João Del Rey), na Casa
Observatório de Santos Dumont e Museu Imperial (Petrópolis/RJ), Palácio Rio

- Negro (Manaus/AM) e tantos outros famosos casarões de nossa história;

14 - Os professores das redes privada, estadual e municipal, assim como de
todo o interior do Estado consideram o Memorial Jorge Teixeira como
importante fonte de pesquisas da história de Rondônia. Prova disso é que têm

^ encaminhado seus alunos ao Memorial, não só para visitas mas para pesquisar
e fazei* trabalhos escolares, como foi o caso do Instituto Carmela Dutra em sua
última feira de cultura acontecida em setembro.

Por outro lado, cumpre-nos destacar que o Memorial Jorge
Teixeira já não caberia instalar-se em outro local que não fosse a residência
oficial do Governador. Isso, caso ocorresse, traria muita insatisfação e
desânimo tanto a nossa Sociedade Civil fundadora do Memorial como à
sociedade rondoniense, de maneira geral, que consideram a casa como uma
referência patrimonial e cultural do Estado.
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JORGE TEIXEIRA

Considerando como de fundamental importância o nosso Pedido de
Legalização da residência oficial do Governador para sede própria e definitiva
do Memorial Jorge Teixeira, registramos aqui nossa confiança em V.Exa. e
demais pares com a certeza de que não irão medir esforços, nem se eximir na
apreciação de nosso pedido e posterior aprovação através de Lei, garantindo-
nos a permanência e ocupação da casa como sede do Memorial Jorge
Teixeira. Tal resolução irá poupar-nos de qualquer decisão futura, quando
outros Governos, por qualquer interesse ou conveniência, venham a manifestar
desejo de ocupar a casa oficial para outros fins, deixando-nos sem o apoio e
desprezando todo o projeto cultural construído.

)So \ h
I \J<Wl)antas Cyrino
(J Presidente
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1 - Cópia do Estatuto da Sociedade Civil Memorial Jorge
* Teixeira;

2 - Cópia da Certidão de Registro da Sociedade Civil Memorial
Jorge Teixeira;

3 - Cópia do Decreto n° 7695, de 06/01/1997 - Governo do Estado
de Rondônia oue cedeu o imóvel para sede do Memorial;

4 4- Cópia do Diário Oficial do Estado n° 3668, de 06/01/97;

5- Cópia da Certidão de inteiro Teor do Io Ofício de Registro de
imóveis;

f*
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r& 191.257.202-87s TSUYIOSHI MIAMOTO
ci\v i1, re&idente e domici1iado na

identidade ri" 68 S)E>I •R( inscrito na'

bra5i .1. e i. ro ? casada , engen heiro
cidade de Manaus, Estõí&ía. /dft "-•ç--'

Anià2or•. as , na Rua Paraiba, 650 , b1oCo AsSai. ap tô. cã03 . CgràlJh to
T i-opica I Prizer . portador da cartaira de identidade n• 363 .321
SSP-AM, inscrito no CIC/MF sob o n«- 031.653.022-00 q VIRIAT0 MOURA..
brasileiro, casado, medico, residente e domiciliado nesta cidade., na
Rua 01 n*» 50, bairro Jardim América, portador da carteira de
identidade n** 9.569 - SSP-R0. inscrito no CIC/MF sob o
n«. 369.975.287-91: YEDDA MARIA PINHEIRO B0RZAC0V., brasileira,
casada, professora, rèsidente e domici1iada nesta cidade, ri a Rua D
n» .1.32. Vi1a do Ipase Novo« portadora (d a carteira de identi.dade
n« 4.767 BSP-R0. inscrita no CIC/MF sob o n--' 007.. 284.622--49 e

} ZIZ0MAR PR0C0PI0 DE OLIVEIRA, brasileiro, casado. Conselheiro do ,
Tribunal de Contas- do Estado de Rondônia, residente e domiciliado^5"^
nesta cidade, na Rua das Acácias., casa 04. Vila do Tribunal de-^.V
Contas, portador da carteira de identidade n« 1918255 77! i .,
inscrito no CIC/MF sob o n«- 032.058.607-30. Abertos os
pelo Sr. João Dantas Cyrino.. o mesmo propus que tosse
leitura da Ordem do Dia, que estava assim redigidas Ordem
a) Aprovação da intenção da constituição de uma Sociedade
lucrativas, que terá por objetivos a guarda e a
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:icicufnen ta ca" o ,
Arjt. 6 - A Sociedade
5 ^( cinco ) categor ias , c
C o n s e 1h o D e 1 i be r a t iv o :

Honorários e

(doa ca*o

Teixeira, a) -• a

De1i berativo, que decid irá sobre

Mantenedores., sendo que. n'ào responderão.
subsidiariamente, pelas obrigacóes sócias assumidas pela
I - SêtO Sócios Del.iberant.es aqueles que assinaram
Constituição da Sociedade. II - Serão Sócios Contribuintes aqueles j^V
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a) -••• a doação efetuada será apreciada pelo

exce pciona 1idade d a mesma: b )
o presente inciso dependerá de

P,-,,,,,,•;,.,;,. no, maior ,,-, ;,:...,,..., :.......< . do Conselho Deliberativo. IV
Serão Sócios Honorários aqueles que prestarem serviços relevantes ás
atividades do Memorial, ou contribuírem para o seu patrimônio
cultural com obra de real valor para a instituição., cuja escolha

•-'-' do Conselho Deliberativo. V - Serão Sócios Mantenedores
trimestralmente, contribuirem com o valor mínimo a ser

Deliberativo. Parágrafo 1 - Os Sócios

.Contribuintes. Beneméritos, Honorários e Mantenedores receberão
diplomas, medalhas, botoneiras e carteiras de Sócios correspondentes
a categoria a que pertencerem. Parágrafo 2 -• A exceção dos Sócios
Deliberantes e Honorários., os demais gozarão de desconto de até 107.
(dez por cento) en, todas as compras que fizerem no Memorial,.
inc1usive 1ivros„ peças expostas em Iei1ão. quadros, etc.. .
aràgrafo 3 - Os Sócios Contribuintes e Mantenedores, quando
guitarem o valor corre5pondente ao periado de .1 (hum) ano,
receberão, de imediato, as insígnias honoríficas acima mencionadas.
/Capitulo IV - Fontes de Recursos e Taxa de Manutenção - Art. 7

rj='ara dar cumprimento as suas finalidades, a Sociedade Civil Memória''
""j.lorge Teixeira promoverá os meios necessários â obtenção dos
-recursos financeiros indispensáveis á formação de fundos, para a sua
manutenção e guarda, bem como para a preservação e aumento do
patrimônio cultural. Art.S As receitas da Sociedade Civil Memorial
0orge feixeira serão provenientes. priricipa1mente, de:
a) - contribuição dos associados (taxa de manutenção): b) renda de

c.!.-;.sti i,iiM..it:àn das referidas publicações com entidades espexir^lizadas
editoras. V Manter Biblioteca e eficiente setor de

amp1amente aberto ã c:onsu.11a. Capitulo III - SOcios -
Civil Memorial Jorge Teixeira terá sócQ^js/a /]:le

a inscrição dependerá de aprovacífeíAYpe1 o
DeIiberantes , Con tribu.i.n tes . Benemê\)i tos .

ainda queV.
Sociedade.

a Ata de

m

7! A

zereivr-O ••' •
Jorge ^y1

^ NiConselbo.^ ^
a J%&

Tsjjo aprovação do Sócio de que trata
aprovaça"o, por ma i. or i. a abso1uta ,

\

dependera

aqueles qLu

esti pulado pe1o ConseIho

bens patrimoniais; c) receita decorrente de prestação de ser
.d) - receita oriunda da aplicação de recursos financeiros em
^qualquer modalidade permitida peia 1egis1acão em vigor no Pais:

•O, e) - renda proveniente de venda de publicações editadas ou não pela
n/*CÍ Sociedade; f) - receitas provenientes da venda ao público de

*—-*"!*>) "souvenirs" e obras de arte. bem como do aluguel do auditório para &
"jt§ promoção de espetáculos culturais, como representações teatrais,
fí 'concertos, leilóes, exibição de filmes ou outras atividades afins:concertos,

C] g) - dotações orçamentárias da União, dos Estados, dos
-^t-_.- quaisquer outras Entidades

natureza abertos a

qu e ven ha re ce be r

I.1.L ,/ -(-

Municípios ou
de qualquer

e subvenções

\

vicos:0&*>



Del ibera

Capitulo V - Administração e Direção - Seção I - Disposição \^
.-Preliminar - Art. 12 - Ressalvada a competência dt^. Assembléia Geral 7^f

.^ a Sociedade Civil Memorial Jorge Teixeira será administrada pelo Cr*'
\ Conselho Deliberativo e pelo seu Presidente e demais membros da

Diretoria, dentro das competências e atribuições conferidas neste
Estatuto.. Parágrafo Único Os membros do Conselho Deliberativo e úb

KDiretoria não serão remunerados pela Sociedade Civil Memorial Jorge
eixeira , considerando •-se de elevado a1can ce os servicos prestados
pelos mesmos. Seção II - Assembléia Geral - Art. 13 •••• A Assembléia
Beral . constituída dos Sócios Del iberant.es. Beneméritos. Honorários
e Mantenedores, é o órgão superior da Sociedade Civil Memorial Jorge
eixeira. Art. 14 Compete a Assembléia Geral deliberar sobrei as
quintos matérias: I Por maioria absoluta de votos. não sç

W/Ir.omputando os votos em branco: a) Aprovar a reforma do Estatuto:
b) - Decidir sobre a dissolução da Sociedade. II - Por maioria
simples de votos., n^a se computando os votos em branco:
a) Aprovar, anualmente, a programação cultural da Sociedade.
proposta pela Diretoria: b) - Aprovar as contas do exercício
a 11 te r io r , med ian te pare cer do Conse 1ho F is ca 1 . Art. 15 ••-• A
Assemb 1é ia Ge ra 1 será eonvo cada pe 1a D ire to1-:i a , por Ed ita I ,

'"republicada pelo menos uma vez em Jornal de grande circulação local,
"com pelo menos 5 (cinco) dias de antecedência da data fixada para a
i" eu n ião . in s ta 1a ri d o - s e e m pr ime i 1- a con vo caçao , co m a pres en ca ds

x maioria absoluta dos sócios, e, em segunda convocação., com qualquer
"quorum". Parágrafo 1 - A Assembléia Geral deliberará por maioria

'_J absoluta "ou simples de votos, cabendo um voto a cada um dos sócios
\ presentes, sendo licito ao sócio votar mediante carta assinada, que

deverá ser encaminhada com 2 (dois) dias de antecedência da data

fixada para a reunião da Assembléia. Parágrafo 2 -••• A Assembléia

G e r a 1. s e r á in s t a 1ad a e p re s id id a pe 1o P re s id c? 1-i t. e d o C o ri s e 1ho

D e 1 i be r a t iv a e . n a a u s ê n c i a d e s te?, pe 1o s s e u s s u bs t i. t.u t o s , de a co r d o
com este Estatuto. Seção III - Conselho Deliberativo - Art. 16 - 0

Con s e 11-1 o D e 1 i b e r a t i v o s e r ã c on s t i t u 1 d o pe 1o s S ó c: i. o s De 1 i be r an t e s e 3

f (três) membros suj.plentes, eleitos por aciueles. por maioria simples
S^_ \\j?.h e votos , dentre as membros da Assemb1éi.a Ge1-a 1. com mandato de 02

V o . Art. 11

\

n '& o tí e qua !quer na ture ;• a . Parágrafo 1 - A/ Sociedade L: .1 v 3
Stmorial •'Jorge Teixeira não poderá receber doação sob condição,

exçeta o terreno para edificacáo de sua sede ou de prédj, os ^nue
paasarão a compor o seu patrimônio. Parágrafo 2 - Ioda a reêxAO^à/ da
Sociedade Civil Memorial Jorge Teixeira será. aplicada na rfrÉqlJizacão
de seus objetivos, sendo vedada a distribuição de quaisquer lucro
ou vantagens a seus dirigentes ou associados. Art. 9 As deeisó"e
que impliquem na alienação de bens que integram o patrimônio da
Ŝ o ciedade C ivi1 Memo ria 1 Jorge Ieixe ira . de penderá r.Ie au t. ori7. acão
prévia do Conselho Deliberativo., a ser tomada por maioria absoluta
de votos, não se computando os votos em branco. Art. 10 - 0 valorv.^^
trimestral da taxa de manutenção será fixada pelo Conselho

m o ano eivi 1 \ '--0 e x e r c í c i o s o c i a 1 c o i n c 1d e c o 1

v> ( d o i s ) a n os; a u t o ma t i c a me n t e p r o r r o g a d o a t è a i r1 v.e s t :i. d ura de seus

s u c e s s o r e s , a d mi t i d a a r e e/b-e i ç ã o .. Parágrafo Único
^ \d o s Conselhe i r os f a r - s e - á me d .i. a n t e t e r mo 1av i- a do 1

das Reu n i óe s d o Con se íIfto\ De 1 i. b e r a t i vo. Art. 1

A invéstidura

Livro de Atas

Ma hipótese >ie

!•. \,"

r,

• \
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', y Vice-Presidentes, e1eitos pe1o Conse1ho
meiiibi"os da Assemb 1ê ia Gera 1 , por maioria

membros que representem. no mínimo«

"^Conselheiros. Parágrafo 4 - Mão se instalando
convocacáo , ser á f e i t a\ uma seqund a c:on voca. c áo .,

faVltas ou impedimentos eventuais, os Conselheiros poderão ser

suas ti tui.dos uns pelos outros, conforme especificamente designarem. ,
Mo jcaso de vacância de cargo de Conselheiro- o substituto será
esco1hido pe1o Conse1ho De1iberativo, por ma.1oria simples de>CW^£òs.
no prazo máximo de 30 (trinta) dias. e completará, o prazo defines teto
do substituído. Parágrafo Único - 0 Presidente do Conselho
Deliberativo será escolhido por maioria absoluta de votos dentre

seus membros. Art. 18 Além das demais atribuições que lhe são

con fe i" idas po r e s te E s ta tu to , co m pe tirá a\o C on se 1ho I.)e 1ibe ra t i. v o a r
^política e a orientação geral dos negócios da Sociedade e „••
especialmente: I praticar os atos de competência da Assembléia
Geral. no recesso de suas sessòes, "acl-ref eredum" da mesmai_s_
II ~ eleger o Diretor Presidente e os Diretores Vice Presidentes do
Memorial, bem como os membros do Conselho Consultivo: III aprovar
e des 1.1gar os SóCios Beneméri. tos e l-lonorários: IV •••- de 1iberar• sobre
a reforma do Estatuto. a ser aprovada Dsla Assembléia Geral:
V de c id i i- s:. o b re a m a té r i. a d e? i. n te resse d o Memo r i. a 1 . q u e n ã o

competir especificamente a outro ürgão de Direção: VI fixar a taxa
de manutenção a ser paga pelos Sócios Contribuintes e Mantenedores.

.-Art. 19 - D Conselho Deliberativo reun ir--se-á . ordinariamente, no

último dia útil dos meses de marco e setembro e.

e:: t rao rd in a r iamen te , s e m pre que co 11 v o cado pe 1a D .1 re to r ia .
instalando se em primeira convocação, com qualquer numero. Art. 20 -
£ abe i- á ao Pres iden te do Con se 1ho De I. ibe ra ti. vo . pc:) r in i. c i. a t. :i. va
pròoria ou a pedido de qualquer Conselheiro. convocar os demais
"yii^üjDros para as reuniões do Conselho. Parágrafo
ser"á por escr i to » a tr avés de correspondênci a

recebimenton na. qual será fixado o dia e a hora

como o local. Parágrafo 2 ••-• A convocação deverá

prazo minimo de 5 (cinco) dias de antecedência. contados entre c
recebimento da correspondência e a data da reunião. Parágrafo 3

iPara que se instale em prime ir-a convocação, á reun ia*a deverão estar
"TT^presentes membros que

1

com

d a

çO Secretário Geral e do Tesoureiro, bem como sua remi.
? finadas pela Diretoria da Sociedade Civil Memorial •"

Sem pi"" eju .í. zo /-oi o \::l ispios to ri o paraqravf•o

61^/

r w
La p. ,. .'•<

A c o n v o c a c ã o

co m p ro v a c ão d e

reunião, as;,sim

feita com um \

maioria dos/

em primeira

na forma dos

parágrafos primeira e segundo supra, quando então a reunião poderá
se instalar com qualquer número de Conselheiros. Parágrafo 5 Salvo
o quorum estabelecido no parágrafo único do artigo 17 deste
Estatuto .* as ei e 1iberaçÓ es do Conse J. ho se ráo sem pre tomadas por
maioria de votos dos presentes. Seção IV - Diretoria -

Art. 21 - A Administração da Sociedade Civil Memorial víorge Teixeira
competirá a uma Diretoria composta de um Presidente e 2 (dois)

De1i bera t i vo, dentre os

bscj 1u ta de votos. pelo
p r' a zo de 2 (d o is-.) ano s , ad m it ind o- rse a ree 1e .1 ção .. Parágrafo Único

Co 1aboi"am com a D:i.retor ia 1 (hum ) Secre t.ário Der ai e 1 (hum )

Tesoureiro, ambos de livre nomeação e demissão do Presidente, que

especificará suas atribuições. Art. 22 - 0 Presidente e os
Vice-Presidentes rvèo serão remunerados. Art. 23 As atribuições do

/ração, serão

o'/ q e T e i xe ira .

d o a r t á. go 2A
r

_i

\V\

à

/^



á Diretoria Dar fiel execução á política tracaba e a

de\iberaccies tomadas pela Assembléia Gerai e pelo Conselho*-
OelVberativo.. II - Convocar as reunicíes dos Conselhos ConsiíJ^fWtyl e
Deliberativo. III - Elaborar o regime interno da Saci idade.
observando o disposto no parágrafo único do artigo 21. IV - D., riuir
'e coordenar os serviços e atividades administrativas. V - Admitir e
( demitir empregados. ' fixando-lhes atribuições e vencimentos.
'Art. 25 -- A Diretoria prestará conta cie seus atos ao Conselho
Deliberativo. anualmente, bem como ao final- de seu mandato. '••

t Art. 26 0 Presidente representará a Sociedade em Jui.-o ou fore
dele. ativa ou passivamente, perante terceiros, quaisquer
reparticoes públicas, autoridades federais, estaduais ou municipais
bem como autarquias, sociedades de economia mista e entidade-,

) paraisstafcais. Art. 27 Os Vice Presidentes poderão ter atribuições
especificas mediante delegação do Presidente., livremente revoqáveis.
Art. 28 -• Ma falta e impedimentos eventuais o Presidente será
substituído por um dos Vice-Presidentes e este por outro.
Art. 29 - Cs atos que importem criação de obriuacóes para
Sociedade serão assinados conjuntamente pelo Presidente e por um dos
Vice-Presidentes. Parágrafo 1 - Os mandatos em nome da Sociedade
serão outorgados ou cancelados por ato conjunto do Presidente e
um dos Vice:-Presidentes. Parágrafo 2 ~ A abertura e encerramento
contas bancárias e sua movimentação será feita, em regime de dupla
assinatura, pelo Presidente e pelo Tesoureiro, e, na ausência do

Viegundo, pelo Secretário Geral. Art. 30 A Diretoria da Sociedade
Memorial Jorge Teixeira reun ir-se--á sempre que convocada pelo

;1 Q (..;o n s e 1 tio Pis ca 1

membros

simples

(d o i s )

Fi s ca 1

Üente. Seção V - Conselho Fiscal - Art.
erá composto de 3 (três) membros efetivos e 3 (três)
suplentes, e1e itos pe1o Conselho De1i bera tivo, por maioria
de votos, pessoas naturais. Sócios ou não., com mandato cie 2
Ianos. admitindo-se a reeleição. Art. 32 •-- Ü Conselho
J reunir-se—á, ordinariamente!, na i«* (primeira) quinzena dos meses de
X- marco e setembro e, extraordinariamente, sempre que convocado pela
-p.iretor.ia e/ou Conselho Deliberativo. Art. 33 A função de membro
do Conselho Fiscal, é indeleqável . Art. 34 - Compete ao Conselho
Fiscal: I - Fiscalizar os atos da Diretoria e verificar o

/ cumprimento dos seus deveres legais e estatutários. II - Opinar
sobre o relatório anual da Diretoria, fazendo constar do seu parecer-
as informações compiementares que julgar necessárias ou úteis à

;i^S deliberação da Assembléia Geral. III - Denunciar aos órgãos de
r-vi administração e, se estes não tomarem as providências necessárias

para a proteção dos interesses da Sociedade), ã Assembléia Geral. os
erros, fraudes ou. crimes que descobrirem., e sugerir providencias
úteis á Sociedade. IV - Convocar a Assembléia Geral Ordinária, se os
órgãos da administração retardarem por mais de .1 (hum) mês essa

3̂ ccjnvocacáo, e a extraordiriária, sempre que ocorrerem motivos qraves
0 \ ou urgentes. V Ana1i sar , ao roenos semestra1mente, o balancete e
V4 demais demonstrações financeiras elaboradas periodicamente pele

Sociedade. VI Examinar as demonstrações financie :iras

•••- Os órgãos da
por' escrito

tinse-l.ho

d o e x e r c 1 c i o

ãTl m i n i. s t r a ç. á o

colocar á

ál , dentro ..d/?

SO!

,_ -V r.

a 1 e sobre e 1 as opinar .. Parágrafo 1
'.-•• - j o b r i g a d o s , a t r a ve s d(e co mun i c a c áo
d is pos i ção d o^//membnos

M&K,

*

r
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lOXVCdez) dias,, cópias das atas de suas reunióes e, dentro
(quinze) dias do seu recebimento, cópias dos balancetes e
demdnstraco-es financeiras elaboradas periodicamente &,

'houver. dos relatórios de . execução de or
Parágrafo 2 0 Conselho Fiscal, a pedido de qualquer
membros solicitará aos órqáos de administração escl.areci.mei ^
informações, assim como a- elaboração de demonstrações financeiras o»,
contábeis'"" especiais. Parágrafo 3 - As atribuições e poderes.

\conferidos pela lei e por este Estatuto não podem ser outorgados a
'nüi-ro órqáo da Sociedade. Art. 35 Os membros do Conselho Fiscal,
ou ao menos um deles, deverão comparecer ás reuniões da Assembléia
Geral e responder aos pedidos de informações formulados pelos
Sócios. Parágrafo Único - Os pareceres e representação do Conselho
Fiscal poderão ser apresentados e lidos na Assembléia Geral.
independentemente de publicação e ainda que a matéria náo conste da
ordPm do dia. Art.36 üs membros do Conselho Fiscal, respondem pelos
danos resultantes de omissão no cumprimento de seus deveres e de
atos praticados com culpa ou dolo. ou com violação do Estatuto
Paráqrafo 1 - 0 membro do Conselho Fiscal não è responsável pelos-,
Atos ilícitos de outros membros, salvo se com eles for conivente ou
se concorrer pára a prática do ato.. Parágrafo 2 A responsabilidade
dos membros do Conselho Fiscal por omissão no cumprimento de seus

ê solidária, mas dela se exime o membro dissidente que fizer
JVrKiqnar sua divergência em ata de reunião do órgão e a comunicar
aos oraãos da administração e á Assembléia Gerai. Seção VI
Conselho Consultivo - Art. 37 ~ 0 Conselho Consultivo será composto
por 10 (dez) membros efetivos e 3 (três) membros suplentes, eleitos
pelo Conselho Deliberativo, dentre os membros da Assembléia Geral,
por indicação do Presidente, com mandato de 2 (dois) anos.
admitindo-se a reeleição, competindo-lhe assessorar a Diretoria e o
Conselho Deliberativo. Parágrafo 1 - üs Conselheiros elegerão q
Presidente do Conselho Consultivo, por maioria simples de votos, con
mandato de 2 (dois) anos., podendo ser reconduzido.
Parágrafo 2 Os membros do Conselho Consultivo não serão
'remunerados. Art. 39 •-• 0 Conselho Consultivo reunir-se-á sempre qú
convocado pela Diretoria e/ou Conselho Deliberativo.
Parágrafo 1 - As reuniões serão convocadas pelo Presidente do órgão.,
ou pe1. os-Pi-esidentes da Sociedade e/ou Conse1ho Dei iberativo, com 5
(cinco ) dias de antecedència , por car ta., te1egrama, te1ex ou
facsimile. Parágrafo 2 - ücorrendo vaga no Conselho Consultivo, o
órgão continuará em funcionamento com os membros remanescentes até o
preenchimento da vaga pelo Conselho Deliberativo.
Parágrafo 3 - As deliberações do Conselho Consultivo serão tomadas
por maioria simples de votos, em reunião a que esteja presente, no
mínimo, a metade dos membros eleitos,, cabendo ao Presidente, além do
próprio voto, o de desempate.. Parágrafo 4 Das rounibes do Conselho
Consultivo serão lavradas atas em livro próprio., assinadas por todos
os presen tes .. Deverá também se consignar no 1ivro a não rea 1i?..ação
de reunião por falta de "quorum".. Art. 39 ••- Além das demais
atribuições que lhe são conferidas por este Estatuto^ compete ao
Conselho Consultivo: I Opinar em assuntos /dçft interesse

solicitado.
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II -- M a n te r s e i. n fo rm a ril o das
Snci edade. sugerindo medidas e providências em seu beneficio.
III -Participar, quando convocado, das reunióes do Cpnselho
Deliberativo. Art. 40 - 0 Conselho Consultivo é órgão opinattvc^ >Je
assessoramento, não tendo direito a voto na reunião de outroíP Mgãos
da administração. Capitulo VI - Dissolução da Sociedade - Art.\)41
A Sociedade será dissolvida nos casos previstos em Lei ou por
derisão do Conselho Deliberativo., ratificada pele Assembléia beral. <
'Parágrafo 1 No caso de dissolução, o patrimônio da Sociedade será
incorporado ao patrimônio da Prefeitura Municipal. de Porto Velho.
Parágrafo 2 - No caso de dissolução., nenhum ato poderá ser praticado
p^la òraà-a de direção da Sociedade, para assegurar a terceiros a
posse ou propriedade dos bens". Discutida a matéria restou aprovada
por unanimidade de votos, a criação, com a aprovação dos Estatutos.
da SOCIEDADE CIVIL MEMORIAL JORGE TEIXEIRA., sem fina- Lucrativos. e
os fins jurídicos especificados e regidos pela legislação
pertinente. Em seguida, dando cumprimento a Ordem do Dia., havia
ner-essidade de se eleger a Diretoria, sendo que paia tanto, somente..
f.oi apresentada uma única chapa, assim constituiria: DIRETORIA -
Presidente - João Dantas Cyrino; 1- Vice-Presidente - Carlos Roberto
Borre; 2=- Vice-Presidente - Yèdda Maria Pinheiro Borsacov. Em
seguida, submetida á votação, foram todos eleitos., por aclamação,
SP|; qualquer restrição. Ato continuo,, o presidente declarou
constituída a Sociedade. declarando os ei.e.i tos empossados,
lavrando-»» nos respectivos livros as Atas de Posse. estando desde
já investidos das responsabilidades que a leqislacão pertinente as
Sociedades determina. Em seguida, agradece, a presença de todos,
suspende os trabalhos pelo tempo necessário a lavratura da presente'
Ata. Reaberta a Assembléia., foi a presente Ata lida., achada conforme
e aprovada por unanimidade, datada e assinada por todos em 03 (três)
vi.as de igual teor e forma.

v>/' .i

atividades d e s env o 1 v i d a s pe 1 a

.. \ /

Porto Ve ia 18 de? maio de

-'Aida Fibiger^xJe-Oliveira

ATmedino Brasil de Souza Júnior

^>^-

Ana Beatriz dexSouza Cyrino

Bader MJassua Jorqje Badra

ir f-*
7"Hr

Car 1os--RcítóeVto ''Borre

Clenilde de Lima Mercês

o de Oliveira Castro

Álvaro Lusxosa Pires '

Bepi Sar$&éttéÍG

César Augusto Ribeiro de Souza /

Diihas Ribeiro Bonseca
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Djalma Xavier de Lacerda A

<f I , / 7

"dilene Flòdri.gUies Cabra J'<É

Eripoy-Bona^ Albuquerque

,e Lima

/ Jbão DáhtaS Cyrino

"tóíofeo NÁka^hima

•ecu-mo.
auna

' f •>

Lucêlia^Pontes de Mehez

lw^\—:
Luisa Riboné

£\+SlStyO

ariaf AparecidjaN A. de Souza
\

Oi /JüJv.
Maria de Fátim a Silva Almeida

~r1
Márcia RegirYft Pinir\i3e Souza

Margarida Maria de Paula Rocl

sde Souza Arcânio

Cordeiro SãlcfaríTía

Doralice Pereira Lira

leonòra Yolanfcla, Corbin^CgpIJa

Eudes Rosa'Cabral

'Evandro da Rocha/Lopes

Rrancisca de Fátima Ribeiro Melo

João

José Ladéfda de Melo

Léfah
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OERTIDXO:

ESTADO DE RONDÔNIA
COMARCA DE PORTO VELHO

ALBINO LOPES DO NASCIMENTO

Oficial do Registro Civil e Anexos por nomeação
legal e na forma da lei, etc.

CERTIFICA, a requerimento de parte

interessada que revendo em meu Cartório e Arquivo de Registro'
de Fessoas Jurídicas, verificou que consta no Livro A-17, sob

o n° de Ordem: 2.753 de 14 de Outubro de 1.993. 0 Registro da

Ata da Assembléia Geral Extraordinária de Constituição da »

SOCIEDADE CIVIL MEMORIAL JORGE TEIXEIRA. 0 referido é* verdade.

Dou Fe'. Dada e passada nesta cidade de Porto Velho, Capital do

Estado de Rondônia, aos 14 dias do mes de Outubro de 1.993. Eu

|YV°\ ,Oficial, a mandei datilografar subscrevo e assi

no.

$otange çÇallnctô fàãitlnh*
ffort. 004/03 fl CPCB
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GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

GOVERNADORIA

DECRETO N° 7695 , DE06 DE JANEIRO DE 1997.

Cria o Memorial Governador "Jorge
Teixeira de Oliveira".

O GOVERNADOR DO ESTADO DE RONDÔNIA, no
uso das atribuições que lhe confere o art. 65, inciso V, da Constituição Estadual c,

Considerando a necessidade da preservação do acervo

histórico do Estado;

Considerando a importância e o papel desempenhado
pelo Governador Jorge Teixeira de Oliveira, decisivo na criação e instalação do
Estado de Rondônia,

DECRET A:

Art. Io - Fica criado o Memorial Governador "Jorge
Teixeira de Oliveira", localizado na Rua José do Patrocínio, s/n°, com a
finalidade de reunir e preservar seu acervo histórico, ensejando acesso ao público
em geral e quaisquer instituições que tenham' interesse no estudo e na pesquisa da
vida e obra do eminente ex-Governador.

Art. 2o - Este Decreto entra em vigor na data de sua

publicação.

Art. 3o - Revogam-se as disposições em contrário.

Palácio do Governo do Estado de Rondônia, em
06 de janeiro de 1997, 109° da República.

JÚNIOR

Civil

VâLDàRRM

lovernadbr'



doEstado deRaiàôma

PORTO VELHO, SEGUNDA-FEIRA, 06 DE JANEIRO DE 1997 - ANO XIV NO 3668'

Atos do Executivo

Governadoria
DECRETO IT 7Í95 , DE Oi DE JANEIRO DE 1W7.

, Cria o Memória] Governador "Jorge
Teixeira deOliveira*. ;.

OGOVERNADOR DO ESTADO DERONDÔNIA, no!
uso daislribuiçõcx que lhe confere oart. 65, inciso V, da Constituição Estadual c,'

Considerando a necessidade da preservação do acervo!
histórico do Estado;

:

Considerando a importância e o papel dcscmpenluóV
pelo Governador JorgeTeixeira de Oliveira, decisivo na criacio c roUbeio do-
Estado de Rondônia,

DECRETA:

Art. !• - Fica criado o Memorial Governador 'Jorge,
Tetxeira de Oliveira", localizado na Rua José do Patrocínio, s/n", com a
finalidade de reunir epreservar seu acervo histórico, ensejando acesso «o publico
era geral cquaisquer instituições que lenham interesse no estudo cnapesquisa da
vida c obra do eminente ex-Governador.

publicação.
Art. 2* - Este Decreto entra cm vigor na data de sua

Art.3"- Revogam-seas disposiçõescm contrario.

Policio do 0
idejanciroae 1997, 109" daRepública

cm pUuo diretor docombate i dengue, o qual seguirá o executado pcU Uuiio;

Coasáderaado, ("•ilmrnle. que • elevação da çd—cüadl «sairia da
populaçlo, o alcance das metas e t maauicnçio dos resultados c forma de garaaiia do
sucesso daiaçòcs propotlsse dasalividadea planejadas.

DECRETA

Alt. I* • O combate do mosquito traaaagetaor da dengue, no Eaudo
de Roadoaia, observara as estratégias estabelecidas do Plano Diretor de Erradicação do
"Aodes Aegypti' te Drasü - PEAa, tendo petaMiststcrio daSaúde.

2*- Paraos fins do disposto no artigo aaterior fica criada a Coaaksio
Executiva Enaduil.integrada pornm icpccscauote de cuiama doa«cguinics-órglo*:

I • Secretaria de Estado da Saúde -SESAU;

II - FuauiaçloNacieatal de Saúda • FNS; '

m-MüstcrioPúUco;

•Vl-Coasdbo Nscioaul dos Secretários Municipais ,do
Ssúdo-CONASSEM;

- •V-PotácUMiBlar, .

VI - UwMDtfarfoFederal de Rosdioia - UNIR;

VU - CocseflaoEatadoalde Saúde;

VU1-Secretaria de Estado de Obras e Serviços rúbScoe-SEOSP;

IX- rVfyaahia deÁguas e Esgotos deRoodoaia - CAEKD;

, X- Secretaria Estadual de Plaaejamesio e Coordcaaçso
Geral-SEPLAN;

XI • Secretaria do Trabalho e Aclo Social • SETAS;

XU - Coaataao doe Secretários Municipais doSaúde;

XIII - Secretaria de Estado de Dcscsrvotvioieato e Meio
Ambiento - SEDAM.

5 1* - Os membros, o que trats o "caput* deste mija. «ato
forcnalmaic iccücadoi petos tãudaraa de acua respectivos 6<n»o» e dcai|ouaot, para
comporem a Comissão Executiva Estadual, por ato do Secretario d« Estado da Saúde.

} -" - O Secrctirio do Estado da Saúde presidira s Comissão
Executiva Eaadual a designara, deutreo*acua membros, o Sccrctirio-Exccuüvo.

An. 3*- Compete i Comissão Executiva Estadual:

I - criar. átapUatar, eoordomar c executar o llaao Diretor do
Erradicação do AodesAegypli ao Estadodo Rondônia;

sumario!
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i o n f i c I o d e: r e: g x s t r o d e:
OFICIAL : DE CIO JOSÉ DE UMA BUENO

ftv, f-ir.heiro Hachadc. 2656 - S. Cristóvão - Porto Velho - RO íOV?» 221-0*9

cer r i:DAO

LIVRO 2 '

;•> ei I nt e: ;c r o t e: o r

'rEGÍItRO GERAL

M-v tr i cula nS : O 1 2 •6- O 5

de nove .libro de 1981 Paain

c move: i s

I R Õ\i È L: DESÜEWP&ílEHTOs Uts de Terra* Urbaao o2 290. da auadra n2 07, do Setor 03, situado nesla cidade-.
i fu3 José Jo Patrocínio, tendo «ta área de í.474.00*1 (oi lil. oustrocentos s setenta e seis aetros suadrados) e os
seouinles liiites confrontações: (torte, coi o lote 51: Leste, co* o lote 202: Sol. eu a Rua José do Patrocínio i | Oeste
coi i Rua Euclides da Cunhai Hsdindo o lote 15.00». de frente por 32,80* de fundos, (Reoistro Antenors 1-1060. 35 ris.
|W17iv di livro Mi. Proerietariois)! GOVERNO DO TERRITÓRIO FEDERAL DE ROÜIONIA, cei sede ei -SO.fa) 0 Oficial.

ftV-001-012485. Et ? de noveibro de 1981. COHSTRUCA0 PRÓPRIA: 'Residência do Governador'. Prédio e* alvenaria, ciso e« taco
ce iadeira e cerâiica. forro e* ladeira tacheada e envernizada. paredes ei alvenaria de Dedr;. cobertura ei telhas de barro
tico canal, ísoiiadrias ei ladeira de lei. revestimento ei aroatasss comi. eovidraçaieiuo e» M.!ro wlelado. instalação
hidráulica ei tubos FVC. instalado elétrica ei fios eibulido* co* llieadas fluorescentes, pintura ce» tinta a base d'íoua
coi área construída de ?18.19ti e irei coberta de l.260.60i>.<a> 0 Oficial.

ÃV-002-0Í2787. Ei 14 o^lSsTo"dei990. Síü confonidYde co* oArlioo 15. inciso í. da Lei Coipleientar nS jt. de 22 de
deieibro i* 1931. fica transferido cara 0 ESTADO CE RDttQNM, coi sede no Palácio dos Desfachos, i Avenida Costa e silva
canta co» Joroe Teixeira s/n? inscrito no CGC/HF sob o n5 04.280.889/0001-69. o iióvel objeto desta lalrtcala que pertencia
ao entSo Ç0VFÍH0 [>n TERRITÓRIO FEDERAL DE MNMIHA. Protocolado sob n? 55*12.1 ai 0 Oficial.

ôyÍAÕ3-f|24g|." E«"II dè outubro de l???. Certifica, ainéa »ais uue - íiovei acua d?err:i= peHçnee atualiente a
Circpscricío Jo 2? Oficio de Reoist'c íp Uóveis desta Coiam.la) 0 Oficial.

Certifico e dou fé aue esta copia confere
com os dados arquivados eletronicamente
neste Car tório. Certifico ainda que o
Imóvel obieto desta certidão encontra-se
livre e desembaraçado de quaisquer ônus
reais- 1eaais ,ou cori vencionais."
Por to Ve1lio/RO*, J. 3 de ou tu brQ .de :i ?° 7

DECIO JOSê/ÕI LÍH&~BUE,

^A



n-ce

MEMORIAL

JORGE TEIXEIRA

.í i 17 -- -:-~^

'•.-: 0-1. i-. -••- • • ' o o ~c 2 f-oii

^03 ÜQlllOUl© t\C X."-OÍ

... j.. .i_».í. .• 1 ü OH.O —'Câ'1'y .' £J JjylTXllO

•.o
-'? o:.v;.^;:..-ü lü 1Q37

d o., ü - .... u; : y

P: •..:.:.! ".-,.:-üí



Porto Velho - quarta-feira, 08 de janeiro de 1997- Âno LXXIX - Ns 22.546 - Capital R$ 1,00- Interior R$ 1

MetnorialJorge Teixeiraamplia espaçopara cultura
A casa que serviu de moradia a

ex-governadores de Rondônia foi
transformada em mais um impor
tante espaço para a cultura regio
nal. O MemorialJorge Teixeira foi
instalado ali, no dia em que o Esta-
dp completou 15 anos de implan
tação, tornando-se um dos proje
tos culturais mais significativos
para a história de Rondônia. Os di

retores do Memorial, Alberto Bor
re e João Cyrino dizem que o ato
confere a Jorge Teixeira sua ver
dadeira importância história,
como empreendedor e estadista.
Foi na casa que aconteceram nauj-
tas reuniões administrativas, além
de haver hospedado um presiden
te da República e vários ministros
de Estado. O projeto cultural Me

morial Jorge Teixeira inclui em
seu acervo, além da exposição
permanente das obras realizadas
por Teixeirão, objetos particula
res, fotografias, revistas, docu
mentos, jornais, depoimentos de
assessores, executivos, empresá
rios e pessoas públicas, pronun
ciamentos e discursos. (Varieda
des, Caderno-2)
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iUh£^ Porto Velho, sábado, 18 de janeiro de 1991

João Tavares

Memorial Jorge Teixeira
Não posso deixar de elo

giar o gesto do governador
Valdir Raupp destinando a
antiga residência oficial dos
governadores de Rondônia
para sede do Memorial Jor
ge Teixeira de Oliveira, o
Teixeirão - que comandou
com grande entusiasmo e
determinação, a transforma
ção do antigo Território em
Estado. Naquele prédio, des
de os tempos do Guaporé,
foram tomadas importantes
decisões político-administra-
tivas através de homens pú
blicos como Aluízio Ferrei
ra, Araújo Lima, Frederico
Trota, Enio dos Santos Pi
nheiro, Paulo Nunes Leal,
Wadih Darwich Zacharias,
José Ribamar de Miranda,
Paulo Eugênio Pinto Guedes,
João Carlos Mader, Marques
Henriques, Humberto da
Silva Guedes, Manuel Lutz
da Cunha e Menezes (o te
mido major do rebengue)

dentre outros que comandaram
o antigo Território.

0 próprio governador Jorge
Teixeira de Oliveira foi um dos
últimos a residir no prédio ofi-..
ciai. A decisão do governador,
Valdir Raupp foi bem recebida
pela população como um gesto
de reconhecimento.

João Dantas Cyrino, ideali-
zador e incansável na criação
da Sociedade Civil Memorial
Jprge Teixeria, agora tem um
local apropriado e histórico
para nele reunir todo o acer
vo sobre a vida e a obra de seu
leal amigo e autêntico desbra
vador deste pedaço da região
amazônica.

O primeiro governador do
Território do Guaporé, coronel
Aluízio Ferreira, que este ano
completa centenário de nasci
mento dia 12 de maio, não resi-
diu.no prédio. A época em que
foi governador eíe ainda não

{exi_stía. Aluízio continuou resi
dindo no prédio destinado ao

diretor da Estrada de Ferro,
à avenida Fãrqhüar, êni
frente ao antigo "Paraíso",
local onde hoje existe o pré
dio daEmbratel. Foi nessa
residência., também, que
Aluízio hospedou o presiden
te Getúlio Vargas, por três
dias, quando de sua vinda a
Porto Velho em 1940, opor
tunidade em que convenceu
Getúlio a criar o Território
Federal do Guaporé, o que
viria a acontecer no dia 13
de setembro de 1943.

A casa ao lado do novo
Memorial, que tinha o mes
mo estilo de construção mas
foi modificada nos últimos
anos,-para servir de residên
cia do comandante do 5o
BEC, foi construída e desti
nada para servir de residên
cia do diretor da E.F. Madei-
ra-Mamoré. Por ela passa
ram, também, muitos nomes
ilustres que deixaram mar
cos de suas realizações.

Teixeirão, na foto acompanhado da esposaA/da, deixou em Rondônia as marcas da alegria
e do trabalho
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íUtaIBrtunrit Porto Velho, sexta-feira, 27 de junho de 1997

MEMORIAL JORGE TEIXEIRA: Exemplo de Lealdade

Dias atrás, passando pela
frente do Memorial Jorge Tei
xeira, situado na antiga resi
dência oficial dos governado
res, deparei-me com uma cena
que me causou a mais intensa

impressão. Empunhando pes
soalmente uma vassoura, o se
nhor Cyrino varria cuidadosa
mente as folhas caídas no jar
dim do antigo palácio residen
cial. Confesso que cheguei a
ficar emocionado com a cena,
pois o senhor Cyrino, militar
reformado que serviu sob o
comando do falecido ex-go
vernador Jorge Teixeira, é ho
mem já de certa idade e que
detém uma situação sócio-
econômica que o distingue
perfeitamente de um traba
lhador comum, fato que res
salta o seu alto espírito de le
aldade e devoção a seu antigo
comandante.

Visto ali exercendo aque
la tarefa modesta, ninguém
que não o conhecesse pode
ria sequer imaginar que o se
nhor Cyrino é o próprio idea-
lizador, fundador e curador do
importante Memorial Jorge
Teixeira, instituição cultural
que já desponta como um dos
mais importantes centros de
pesquisas do Estado pelo seu
nívelelevado de organização.
A humildade e o carinho com
que o antigo comandado cui
da das lembranças do seu an
tigo comandante faz-nos lem
brar a alta disciplina e o espí
rito de lealdade cultivados na

MATIAS MENDES

caserna, pois dificilnYente algum
servidor de origem civil honra
ria a memória dé um líder já
morto com igual devoção.

O senhor Cyrino, suboficial
reformado, com soldos que cer
tamente lhe permitiriam viver
tranqüilamente, é o mais perfei
to arquétipo da lealdade, princi
palmente no contexto político de
Rondônia onde campeiam os
exemplos mais deprimentes de
felonia e ingratidão em relação
aos mandatários despojados do
poder, mesmo quando esses ex-
mandatários ainda estão vivos.
Um exemplo bem emblemático
disso, o ex-governador Jerônimo
Santana, que chegou a ser equi-
vocadamente considerado um
mito, entre tantos áulicos que
teve durante os anos que ponti-
lhou nas ribaltas do poder, hoje
nem sequer é lembrado comp
coisa alguma. Seus antigos áuli
cos, com raras exceções, vivem
todos desempenhando.o papel
de vivandeiras em volta do biva-
que dos poderosos de plantão. Já
o ex-governador Jorge Teixeira
de Oliveira, militar que exerceu
o poder no contexto histórico de
um regime de exceção, vai conti
nuar na memória do povo de Ron
dônia tanto pelas inúmeras obras
que deixou no Estado como pela
diligênciae dedicação do seu ex-
comandado Cyrino.

O Memorial Jorge Teixeira,
que já ocupa praticamente todas
as dependências da antiga resi*-
dência oficial, sem contar com
um quadro de servidores, está

muito bem instalado e é im-
pecavelmente bem cuidado.
Visitá-lo significa dar um mer
gulho profundo nas páginas
mais importantes da História
do Estado de Rondônia, tudo
isso criteriosamente organi
zado. Os dirigentes de esco:
las- públicas e particulares
precisam começar a reco
mendar aos estudantes jla
.^P^Alfii^iDterior do EstaT
do visitas ao importante Me
morial, pois certamente não
existe no Estado nem um
centro de pesquisas da His
tória recente mais bem apa-
jelhado que o Memorial cui-
dado solitariamente pelo se
nhor Cyrino.

Conquanto se diga em
francês que une hirondelle
seule ne fait pas 1'étç, o de
votado militar Cyrino está
provando com o seu brilhan

te trabalho no Memorial Jor
ge Teixeira que a lealdade e
o reconhecimento aos verda
deiros grandes homens po
dem até mesmo fazer o mila
gre de um verão feito apenas
por uma solitária andorinha...

O Estado de Rondônia tem
motivos para se orgulhar de
ter entre seus cidadãos um

homem do caráter e da com
petência do suboficial Cyrino,
homem que honra com seus
atos despojados a instituição
à qual serviu com lealdade e
os respeitáveis comandantes
que teve durante os seus
anos de caserna.



Porto Velho, sexta-feira, 18 de julho de 1997 jUtafihútâm

Memorial Jorge Teixeira recebe
visita de estudantes de Rolim de Moura

Maria José Cyrino

0 Memorial Jorge Teixeira
recebeu nesse final de semana

Ba visita de um grupo de 45 es
tudantes, universitários da
UNIR e alunos de segundo grau
do colégio Cândido Portinari do
município de Rolim de Moura.

JÊÈ grupo esteve acompanhado
^Tos professores do colégio,

^imundo Rufino dos Santos e

..íarilene Mattos, do universitá
rio e professor de História (SE-
DUC), João Herbert Reis e da
técnica de Turismo da Funce-

tur, Reny Moraes de Souza.
No Memorial, os estudantes

foram recepcionados pelo pre
sidente João Dantas Cyrino que

fez uma ampla explanação so
bre a criação e consolidação do

. Estado/O grupo conheceu os
"' projetos e obras de Jorge Tei

xeira na Prefeitura de Manaus

e no Governo de Rondônia. Co

nheceu também a galeria mon
tada na sala que serviu de es
critório particular do ex-Gover-
jiador onde, ainda, Jorge Teixei-

JP despachava com seus secre-
: *^rios em horário fora de seu

;pediente em Palácio, e de
; onde mantinha contatos oficiais.

VISITAÇÃO ESTUDANTIL

Os estudantes de Rolim de

Moura fazem parte do projeto
"Mergulho na História e Geo
grafia de Rondônia", uma inici
ativa da universidade e escolas

daquele município com o obje
tivo de pesquisar, elaborar e di
vulgar documento histórico e
geográfico sobre o Estado. Os
estudantes elogiaram a monta
gem do Memorial e incluiram
os relatos, feitos por João Cyri
no, em suas anotações para a

elaboração do documento histó-

0 professor João Herbert
Reis e a Técnica de Turismo

Reny Moraes de Souza consi
deraram o Memorial como um

excelente Museu. Segundo
eles, o Memorial Jorge Teixei-
ra iguala-se aos Museus de
grandes cidades pela organiza
ção, alto nível de apresentação
e até por ter à frente pessoas
interessadas e capacitadas para
dar as informações, explicando
com precisão a história de Ron
dônia exposta no Memorial.

Conforme registro em livro
de assinaturas, os estudantes
têm visitado, diariamente, o Me
morial Jorge Teixeira. Escolas
de primeiro e segundo graus
como: Murilo Braga, Risoleta
Neves, Dom Bosco, Carlos
Costa, La Salle, Pitágoras, Co
légio Auxiliadora, Adventista,
Samaritana, JK, Carmela Dutra,
Estudo e Trabalho, Antônio Fer
reira e Rio Branco visitaram o

Memorial para fazerem pesqui
sas e trabalhos escolares. O

professor de História e Educa
ção Artística Márcio Sena já
acompanhou duas turmas dos
colégios Antônio Ferreira e Es
tudo e Trabalho, onde leciona.
Márcio considerou excelente o

apoio dado pelo Governo ao
ceder a Casa Oficial para a ins
talação do Memorial Jorge Tei:
xeira, segundo o professor é
um espaço que está sendo bem
aproveitado pela administração
jo Museu.

A GALERIA DO

MEMORIAL

Na galeria do Memorial es
tão expostos partes de textos
de pronunciamentos feitos por
Jorge Teixeira, fotografia ofici
al do ex-Governador e de sua

primeira equipe administrativa:

secretários, chefes da Casa Ci
vil, ajudante de ordens, motoris
tas e cozinheira oficial. Tam

bém estão expostas algumas
das condecorações dadas a Jor
ge Teixeira quando foi Prefeito
de Manaus e Governador de

Rondônia.

Dentre as peças mais impor
tantes o Memorial expõe uma
réplica do "Facão de Selva", ori
ginal hoje exposto no saguão de
entrada do Centro de Instrução
de Guerra na Selva -CIGS, em
Manaus. O "Facão de Guerra"

foi apresentado a Jorge Teixei
ra pela Escola Fort Sherman -
Panamá, quando de sua conclu
são no curso militar "Operação
na Selva" tendo sido classifica

do em primeiro lugar.
Outras peças importantes

como coldres de lona para pisto
la 45 e de couro de sola para re
vólver 45, com respectivo cinto
de guarnição, que foram de uso
do Coronel Jorge Teixeira, estão
expostas na galeria. Estas peças
estavam sob guarda do General
Thaumaturgo Sotero Vaz, em
Manaus, que as entregou ao pre
sidente do Memorial João Dan
tas Cyrino como doação para o
acervo do Museu. O General

Thaumaturgo era, na época, Ca
pitão Infante e Chefe da Tercei
ra Sessão do CIGS, onde serviu
Jorge Teixeira de Oliveira.

A mesa e a cadeira que fo
ram de uso particular do ex-Go
vernador na residência oficial,
encontram-se em exposição na
mesmasala que serviu de bibli
oteca, onde está montada a ga
leria. Essas peças, assim como
cinqüenta condecorações, es
tão expostas hoje no Memorial
graças ao apoio do Presidente
da Funcetur, Rui Parra Motta
que teve a atenção e considera
ção para com os trabalhos da
administração do Memorial Jor

ge Teixeira quando da arreca
dação de peças e documentos
para o acervo do Museu. Ru
Motta colocou à disposição d(
Memorial as peças que esta
vam sob guarda da Funcetur.

A HOMENAGEM DE

ROLIM DE MOURA

Na parte literária, o Memori
ai tem em seu acervo o Álbun
Histórico "Rolim de Moura seu:

pioneiros e Desbravadores", do
adò pelo autor João BatistaTo
pes. Conforme a administraçãi
do Memorial, este livro foi reme
tido pelo escritor João Batist;
logo que o mesmo soube da exis
tência do Memorial.

O Álbum Histórico, editadi
em setembro de 1989, relata .
última visita que Jorge Teixei
ra fez a Rolim de Moura quan
do o escritor João Batista Lope
fez uma homenagem, na págin
84, ao homem que ele conside
ra como "AMIGO". Em sua c:

tação, João Batista diz que Joi
ge Teixeira foi o "ídolo da Arm
zônia", o "Homem de Ouro" d
Rondônia e o mais querido d
povo de Rolim de Moura, espe
cialmente das crianças.

O escritor lembra, ainda, qu
em uma reunião de Asserr

bléia, no dia 15 de agosto d
1987, os sócios do Clube Atlc
tico Mandaguarí, aprovaram
novo nome do Estádio para "Eí
tádio. TEIXEIRÃO'-' em hom<
nagem ao ex-Governador, ô toi
cedor número 1 do clube. - N
sua última visita a Rolim d

Moura, pisando pela última ve
o degrau da porta principal d
Prefeitura Municipal, ele m
disse em tom brincalhão e cor

entusiasmo: "Vou fazer um

seleção de prefeitos para dei
rotar o Mandaguarí"- relat
João Batista Lopes.
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Colaboradores - 3

MEMORIAL JORGE TEIXEIRA

O Memorial Jorge Teixeira está
instalado, desde o dia 4 de janeiro, na
antiga residência oficial do governa
dor de Rondônia. O projeto de criá-lo,
entretanto, nasceu com a morte do
eminente estadista. Seu autor, o se-
gundo-sargento reformado João Dan
tas Cyrino, foi um dos mais fiéis cola
boradores de Teixeira desde 1966.

O nosso Teixeirão, com todas as
pessoas que viveram aqui os dias de
seu governo sabem, dispensa apre
sentações. Coronel reformado do
Exército, Teixeira foi um exemplo de
determinação e trabalho. Tudo que
administrou o fez pautado nos prin
cípios da probidade e num estilo pró
prio dos grandes empreendedores.
Seu mais expressivo feito,_a criação
e estruturação do Estado de Rondô
nia, transformou-o na maior figura
da história contemporânea desta ter
ra! Homenagear nosso ex-governa-
dor - o melhor que já tivemos - é um
dever de todos que aqui vivem. Tei
xeira deve ser sempre lembrado
como a personificação do tr.abalho
em favor de Rondônia.

Viriato Moura

Tive a grata satisfação de visitar
o memorial numajarde da semana
passada. Duvido que alguém que
conheceu pessoalmente o grande
coronel deixe de se emocionar na

quele ambiente. Fotos, condecora
ções, mensagens, objetos pessoais;
enfim, lembranças que trazem de
volta, mais vivo que nunca, o men
tor dos dias mais felizes que o povo
deste esquecido pedaço de Brasil já
viveu. Quanto a mim, que tive a hon
ra de dirigir, durante o seu gover
no, a menina de seus olhos no setor
de saúde, o Hospital de Base Ary
Pinheiro, tudo isso insita sentimen
tos muito particulares. Ao adentrar
no quarto onde o examinei da enfer
midade que o mataria dois anos de
pois, o médico deixou-se dominar
pela afeição do amigo.

O Memorial Jorge Teixeira ain
da está em fase de organização, por
isto precisada colaboração de todos
que possam contribuir para que fi
que como pretendem Cyrino, sua fi
lha Maria José e os demais membros
daquela sociedade civil: um local de

referência para o estudo da história,
cie Rondônia, em particular do perí
odo de outubro de 1979 a março de
1985, governado por Teixeira^

Merece reparo, entretanto, o fato^
de o governador. Valdir Raupp ter
decretado a criação do memorial no
dia 6 de janeiro passado. Ao que sei,
a Sociedade Civil Memorial Jorge
Teixeira foi constituída há mais de

^ês_anos^j;e^isfrada no Cartório e
Arquivo de Registro de Pessoas Jurí
dicas, no livro Ã-17, sob o n° dej>r-
dem 2.753, de 14 de outubro de 1993. ,\^
O governador, entretanto, agiu mui
to bem ao permitir que o memorial
fosse instalado na antiga residência
oficial do governador, todavia preci
sa formalizar a doação do imóvel. Do
contrário, outro mandatário insensí
vel às nossas raízes históricas pode
rá, com uma simples e cruel caneta-
da, suprimir essa disponibilidade da
casa. Eis, portanto, uma grande opor
tunidade para Raupp demonstrar seu
respeito pelo sentimento de gratidão
do povo de Rondônia a um de seus
maiores benfeitores.
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Funcetur repassa móveis
A Fundação Cultural e Turística
de Rondônia (Funcetur). bus-
cando preservar os bens patri
moniais e históricos de Rondô
nia, repassou esta semana ao
Memorial forge Teixeira móveis
de uso particular do ex-governa
dor, coronel Torge Teixeira de
Oliveira.

.De acordo com o presidente da
Funcetur, Ruy Motta, "o acervo
do Memorial é de suma impor
tância para pesquisadores, estu
diosos e gerações futuras~que
não tiveram a oportunidade de
conhecer um pouco daquele
que elevou Rondônia à catego
ria de Estado".

Motta enfatizou que o acervo
pertencente ao ex-governador
está sendo entregue com a fina
lidade de ensejar ao público em
geral, e em particular a todos
aqueles, pessoas e instituição,
que tenham interesse em conhe

cer os instrumentos de uso par
ticular do ex-governador. "A so
ciedade civil Memorial Jorge
Teixeira que tem um vasto acer
vo composto de peças de uso
pessoaldo ex-governador é hoje
o centro de referência quando
se trata do Coronel".
Uma das exigências colocadas
pela Funceturquando do repas
se do acervo, in-

Vargas juntamente com uma
cadeira,onde ele atendia aspes
soas que o visitavam em caráter
particular".
Ruy Motta deixou bem claro,
no ato de entrega do acervo
(já foram passadas ao Memo
rial inúmeros instrumentos
do ex-governador, inclusive a
residência onde ele morou

que pertence

cum.be °T me" "O acervo é importante ao governo do
mona] Jorge npqnili^rinmô Estado) <lue noTeixeira pela para pesqUISaüOreS, caso de extin-
guardaeconser- eStUCÍlOSOS e QeraÇÒeS ção dessa casa,
vaçao do mes- futuras" ou ainda na hi"
mo c amda o - ---•— - pótese de ma

nifesto de interesse público,
a juízo do Conselho Curador
da Funcetur, o acervo móvel
será devolvido à posse e guar
da do Governo, mediante ter
mo de devolução descritivo
restituídos e suas condições
de conservação.

permanente acesso ao público
interessado, observando as nor
mas de segurança e preservação
permanentes. "Estamos passan
do ao Memorial uma mesa de
uso particular do ex-governador
Jorge Teixeira, que está no ga
binete do palácio Presidente

H-&>
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MEMÓRIA

JORGE TEIXEIRA

0?. nR 022/MJT/98 Porto Velho, 7 âe mão de 1998

fü >M

Senhora Deputa&í

Com atenciosos cumprimentos, reiteramos termos de nosso

PEDIDO DE LEGALIZAÇÃO/MJT/97j datado de 29/10/97, no que dis res-
peito a legalização: junto ao Governo do Estado, da situação da an

tiga residência oficial hoje sede do Memorial; na rua José do Pa-
>

trocínio s/n^, centro, nesta capital-

Dado o tempo decorrido e sendo o assunto de grande relê

vância para nossa Sociedade Civil Memorial Jorge Teixeira, vimos

através deste solicitar a atenção e o empenho de V.Exa. no sentido

de agilizar andamento do processo junto ao governador Valdir Raupp,

"buscando -.mia resposta para o nosso pedido.

Agradecendo a atenção e o apoio de V.Exa#, suhscrevemo-

nos«

Atenci o s amente

João Dentas'Cyrino

Presidente

Exma. Sra

Deputada Estadual

LfiClA TEREZA RODRIGUES

As&eiabléia Legislativa do Estado

H e s t a

$



ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
DO ESTADO DE RONDÔNIA

MINUTA DE PROJETO DE LEI

"Regulamenta a sessão de I
Bem Imóvel do Estado à Soi

Civil Memorial Jorge Teixeir;

O GOVERNADOR DO ESTADO, Faço saber que a Ass
Legislativa Decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. Io - Fica o Poder Executivo Estadual autorizado a efetuar í

de uso de Bem Imóvel do Estado objeto da matricula n° 012685 de 09 de nover
1981 do Io Ofício de Registro de Imóvel da Capital, à Sociedade Civil Memória
Teixeira, por tempo mdeíermitiado.

Art 2o - O bem imóvel de que trata o artigo 1° desta Lei {^
é?7seguintes limites e área construída.

a) - lote de terra urbano n° 280, da quadra n° 07 do setor 03. siti
cidade de Porto Velho, à Rua José do Patrocínio, tendo uma área de 1.476.00 n

mil quatrocentos e setenta e seis metros quadrados) c os seguintes limites coniro
Norte, com o lote 51; Leste com o lote 202, Sul com a Rua José do Patrocínio e
com a Rua Euclides da Cunha, medindo o lote 45,00 m de frente por 32,80
fundos.

b) - área construída 918,19 m2 e área coberta de 1.260,60 m2.

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4o - Revogam-se as disposições em contrário.

RUA MAJOR AMARANTES, S/N.° - BAIRRO ARIGOLANDIA
FONES: (069) 223.3585 - 223.3601

PORTO VELHO - RONDÔNIA
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Ejoiia* Sra*

Deputada LtfclA K3B13ZA ROBitIGTPáS

Assembléia Legislativa do Estado

Nesta

Informando a V*B;:a« o encrírinhcciento do PKDXDO DE

IflSG-ALIZAÇZO da residência oficial do governador pura sede
própria e definitiva do n»;:W.CíC£/.l JOirü.. ISIí^IftA ao ftono* Sr.
Depurado SUiVEJiMAHI ÜAiVuíOJ, i.v ;sidan'»3 io.w.v Casa de Leis,
no dia 09 de junho* vistos rrx: r'e±'j deaba s&üeiu.* r nua eopa

ciai jrtajiçSo o apoie no j-.uriiCo do ijue, oo.no moribro do nos-
3p. üooiedadü Oivil ítaoriol Oo.;.-- .Vcirwiio, no uentido de

que V.5se. acojnpariie a tr::rUrjjão fio pr.c^rxo o interceda a
nossa favor junto ao íror-idonto üilvoruoni Santos e Governo

do Esteio para ima uur/*ei^to, solução da questão*

Infamamos ainün n ,/»'-)::a« qna em iiltina Assembléia

Geral nossa Sociedade Civil foi inboirala do assunto e dado

o tempo decorrido hoje noa cobra um posicionamento*

Agradecendo a oteneao e o apoio do V*E3ca*i subs-

crevemo—nos*

Abo.ucios' upen bo

João Dantas Cyrino

Presidonto


