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PROJETO DE LEI N ' OC)£y2023

Autoriza a doagao do im6vel denominado
Casa da Cultura Madre Leotgvia Zoller a
Academia Roraimense de Letras.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE RORAIMA,

Faso saber que a Assembleia Legislativa aprovou e eu sanciono a
seguinte Lei:

Art. I ' Fica o coder Executivo autorizado a alienar gratuitamente,
em favor da Academia Roraimense de Letras, o im6vel denominado Casa da
Cultura Madre Leotivia Zoller, inscrito no Primeiro Registro de Im6veis da
Comarca de Boa Vista sob a matricula n ' 1.774, assim caracterizado: tote de
terras urbano n ' 2, da Quadra n ' 9, Junta Comercial, nesta cidade, o qual mede
21 ,60 metros de frente por 49,10 metros de fundos, com area total de 1.060,50
m:, com os seguintes limites: frente com a Avenida Jaime Brasill fundos com o
lote no I I dado direito com o tote n ' 3 e lado esquerdo com a Avenida Sebastiio
Diniz, acrescido de benfeitorias de um pr6dio de alvenaria com diversos
compartimentos.

Art. 2' O im6vel referido no art. I ' desta Lei seri destinado
exclusivamente. para o desenvolvimento das atividades regulares da donat6ria

Art. 3' A doaQao de que trata etta Lei sera gravada com clgusula de
inalienabilidade pelo puzo de 25 (vinte e cinco) anos e estard vinculada ao
cumprimento das seguintes condig6es por parte do donatario, sob pena de
reversgo de seu objeto patrim6nio do doador:

1 - a lavratura da escritura pOblica e seu respective registro junto ao
Cart6rio de Registry de Im6veis da circunscrigao do bem em at6 120 (cento e
vinte dias) da doagao;

11 - utilizagao do im6vel em conformidade com a destinagao
estabelecida no art. 2' desta Len
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111 - execugao de servigos de manutengao e conservagao do im6vel,
de modo a garantir o cumprimento da destinagao estabelecida no art. 2' desta
Lei, observadas as normal relativas a protegao do patrim6nio hist6rico e
cultural definidas na Lei n ' 718. de 6 de julho de 2009, e em demais diplomas
estaduais e federais aplicaveis.

$ 1' O puzo estabelecido no inciso ll deste artigo podera ser
prorrogado, a crit6rio do doador.

$ 2' Da reversio de que trata o capuf deste artigo nio farc jus o
donatirio a qualquer indenizagao, inclusive por benfeitorias que venha a
realizar.

Art. 4' O Poder Executivo concluirg os servigos de manutengao
eventualmente em andamento quando da lavratura do ato de doagao do im6vel
de que trata esta Lei. sem 6nus para a donatgria.

Paragrafo Onico. O disposto no capuf aplica-se, tamb6m, caso os
servigos de manutenQao estejam em procedimento de licitagao ou
devcontratagao.

Art. 5' Esta Lei entra em vigor na data de sua publicagao

Boa Vista-Roraima, I ' de janeiro de 2023

Assembleia Legislativa de Roraima - Gabinete 306
Praia do Centro Civics. 202 - Boa Vista - RR
depmarmsjorge@al.rr.leg.for
(g O Glmarcosjorgebv £qARCOS JORGE

+ D EPUTA DO ESTAD UAL



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RORAIMA
Amaz6nia: Patrim6nio dos Brasileiros'

GABINETE DO DEPUTADO MARCOS JORGE Roraima
Assombtci8 Legtslattva

JUSTIFICATIVA

Construida em 1940, por Miltom de Negreiro Miranda, para server de
resid6ncia governamental, a Casa da Cultura Madre Leotgvia Zoller 6 um dos
mais importantes bens tombados de Roraima, por ser um espago pOblico onde
se concentrava grande parte do material hist6rico do Estado, como jornais,
livros, fotos, fitas, documentos, quadros artrsticos e de homenagem, sends
utilizado por muitos estudantes e pesquisadores que frequentavam o local.

Localizada na Av. Jaime Brasil, a Casa da Cultura foi adquirida peso
Governador F61ix Valois de AraOjo e tornou-se a resid6ncia oficial dos
Governadores do Territ6rio do Rio Branco. na d6cada de 40 do s6culo XX.
Serviu a esta fungao at6 a construQao do Palgcio Senador H61io Campos, na
d6cada de 60. Posteriormente. foi transformada em Casa da Cultura do
Governo do Estado e, a partir de 2007, sediou a Ouvidoria do Estado. Bem
patrimonial tombado peso Governo Estadual e inscrita no Livro de Tombs
Estadual em 1 984, atualmente necessita de revitalizagao em suas estruturas.

Ao lingo dos anos, contudo, o im6vel sofreu com o abandons e a
falta de destinagao adequada. Assam, a doagao ora pretendida visa, a um s6
tempo, dar uma destinagao para a Casa da Cultura a altura de sua importancia
hist6rica e, ainda, assegurar que o im6vel seja mantido em situagao adequada
de conserva gao.

Fundada em 1989. a Academia Roraimense de Letras 6 a entidade
litergria mgxima do Estado de Roraima. congregando personalidades
expoentes do cultivo da literatura local

Como ocupante da Cadeira de n ' I da Academia, reforgo que a ARL
esb se reestruturando e que, nessa reestruturagao, poder conservar,
administrar e utilizar um im6vel tio significativo para a hist6ria de Roraima 6
muito importante para a cultura, a arte e a literatura do Estado.

Destaque-se que o Supremo Tribunal Federal, por meio de decisio
proferida na ADI 927. conferiu interpretagao conforme a Constituigao ao art. 17
inciso 1, alinea "b", da Lei n ' 8.666, de 21 de junho de 1993, de modo a
possibilitar aos Estados e Municipios a doagao de seus bens im6veis a
entidades privadas, nio havendo, portando, 6bice juridico a aprovagao do
presente projeto.

Assembleia Legislativa de Roraima - Gabinete 306
Praia do Centro Civics. 202 -- Boa Vista -- RR
depmarcosjorge(@al.rr.leg.for
19 0 @marcosjorgebv BqARCOS JORGE

R' D EPUTA DO ESTADUAL



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RORAIMA
Amaz6nia: Patrim6nio dos Brasileiros'

GABINETE DO DEPUTADO MARCOS JORGE Roraima
Assemblci3 Legislattva

Assim. dada a relevincia da materia, romo aos nobres pares que
aprovem etta proposigao.

Boa Vista-Roraima, lo de janeiro de 2023
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