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REQUER A MESA NA FORMA REGI
MENTAL,"VOTO DE LOUVOR", AO
SR. LÚCIO JORGE GUZMAN, PELA
c~~çÃO E IMPLANTAÇÃO DO

,_,'~US\EU RONDON" EM PORTO VE
LHOIR7t\\,d

\
\

~~''''''"\~

O Parlaentar,u21~re~~n~~,sfbsp~v~r~quelY", Mesa ,,:eiretofa(~PfidGio soberano
Plenário, e ampltadP~ rA'Tt:t§l,iii~ls~Xlf-RIA:'{F)q c~trclSlsã~ íÍe"vo'fO'vDE""f;(1UVOR, ao
Sr. LÚCIO JORGE GUZMAN, pela criação e implantação do "MUSEU RONDON",em Porto
VelholRO.

Plenário das Deliberações, 14 de Maio de 2.013
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JUSTIFICATIVA

Assem Senhor Presidente /
Sepllo~s ~ S~n~oras Dep'U,!AQ~s)

A t 7 .- , , ti hpresen e proposiçao, visa mcen rvar e omenagear
com o" VOTO DE LOUVOR", o Sr.iBÚCI0 JORGE GU -Ml\N, pela criáÇão e implanta
cão do" MUSEU RONDON"~em Porto Velho, capital do Estado dl Ron(J~n(a, Quem é
LÚCIO JORGE GUZMAN?- É um filho de pioneiro do então Território Federal do
Guaporé,de nome Marco Aurélio Guzman e de Dona Oneida Guzman.Fez seus estudos de
(10 e 20 grau) em Colégios de Porto Velho, e seus cursos superiores na Faculdade de Belém
no Pará e na Universidade de Mato Grosso.Lúcio Guzman,é possuidor de um cabedal de cur
sos, especializações e sua trajetória foi sempre trabalhar por sua terra natallRondonia.Sua
trajetória de trabalho é por demais robusta de cargos, funções e missões trabalhistas em
prol desta Terra.Exerceu várias atividades e realizou trabalhos que marcaram sua passa
gem por vários órgãos,municipais,estaduais e federais.

Porém, sempre foi um apaixonado pela nossa histó
ria e de pioneiros desbravadores, que trabalharam por esta parte do Brasil.Seguindo orienta
cão de seu pai( Marco Aurélio) ,passou a estudar ,pesquisar e trabalhar os feitos do Mare
chal Cândido Rondon. O filho do pioneiro do Guaporé, a cada pesquisa que fazia sobre a
figura ilustre do desbravador Cândido Mariano da Silva Rondon,mais se conscientizava do
grande trabalho feito pelo mesmo,em prol da Amazonia. LÚCIO GUZMAN, reconheceu que
a tenacidade,a dedicação e o altruísmo, atributos marcantes da pessoa de RONDON,que o fi
zeram chefe da Comissão que partiria de Cuiabá para atingir a cachoeira de Santo Antonio
do Madeira( hoje município de Porto Velho).Segundo Lúcio Guzman,o pioneirismo do Mare
chal Rondon nas atividades de Comunicações o credenciaria como Patrono da Arma de Co
municações,isso em 1963.

Senhores parlamentares- LÚCIO GUZMAN, é
acima de tudo um estudioso e pesquisador da cultura histórica de nossa Rondonia.Para LÚ
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CIO, a cultura é um processo em permanente evolução,diverso e rico.A cultura histórica,é a
maneira como os indivíduos e a sociedade compreendem o processo de auto-construção e re
construção no transcorrer dos tempos. . .

Entre outras formações,Lúcio Guzman-tem,curso
Superior de Administração de Empresa,Ciências_Con1ábeis,Metodologia das Ciências e Técni
cãs de Pesquisas ,História Medieval e Conteporanea.Psicología da-Cultura Histórica dos Pen
sadores,Ciencias Políticas; e também tem atividades como Jtfrnalista Técnico, Professor de
Curso Superior,Professor de Matérias de Recursos Humanos,Consultor de empresa Escolar;e
tantos outros.

Porém, c~o homem Amazonia,criou e implan
tou o" MUSEU RONDON",na Capital do Estado de Rondonia,Porto Velho; para coroar de
brilho e êxito o seu feito histórico. ~. L

A fim de premiar esse estudioso e pesquisador pio
neiro, com essa obra que nunca será esquecida; o "MUSEU RONDON",é que peço aos no
bres pares apoio para aprovação do presente requerimento.
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