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Casa Militar - CASA MILITAR

NOTA
Assunto: Cancelamento Projeto Rondon - Operação Teixeirão II 2021.

Considerando a atual conjuntura de enfrentamento a pandemia de Covid-19 no Estado de Rondônia, onde todos os
esforços estão sendo direcionados pelo governo do estado para a contenção da pandemia e tratamento de pacientes;
Considerando não haver uma previsão para retorno deﬁni vo das a vidades educacionais em ins tuições públicas
e privadas, tanto em escolas quanto universidades, inviabilizando a deﬁnição de um novo calendário para a Operação Teixeirão II;
Considerando a situação ﬁnanceira dos municípios, em meio a crise gerada pela pandemia, o que, para alguns,
impossibilita o cumprimento da contrapar da, (alojamento, alimentação e transporte, das equipes de rondonistas, durante a
realização da Operação);
Considerando ainda que as a vidades previstas para a Operação Teixeirão II envolvem essencialmente a
aglomeração de pequenos e grandes grupos, além do deslocamento entre municípios, bem como a vidades em comunidades
rurais que em sua maioria ainda não foram a ngidas pela pandemia;
A Casa Militar do Governo do Estado de Rondônia, através da Coordenação do Projeto Rondon - Operação Teixeirão
II, vem por meio desta, tornar público que em consequência das alterações já publicadas por ocasião do atual estado de
calamidade Decreto N° 25.728 de 15 de janeiro de 2021, o "Cancelamento do Projeto Rondon - Operação Teixeixão II 2021"
previstas para o mês de julho deste ano.
Embora haja total interesse na realização do evento, por parte do estado, reconhecendo todos os bene cios
alcançados nas operações anteriores, o momento delicado que o país se encontra exige cautela na tomada de decisões, o
cancelamento de forma alguma encerra o assunto, sendo retomado o projeto após o controle da situação.
Por oportuno, agradeço a todas as Ins tuições de Ensino, aos municípios e ao Ministério da Defesa, através da
Coordenação do Projeto Rondon, pelo apoio até aqui dispensado a esta Casa Militar, coloco, a Coordenação da Operação
Teixeirão II, à disposição para esclarecimentos adicionais que se ﬁzerem necessários.

Porto Velho, 08 de fevereiro de 2021.
VALDEMIR CARLOS DE GÓES CEL PM
Secretário Chefe da Casa Militar
Documento assinado eletronicamente por VALDEMIR CARLOS DE GOES, Secretário(a), em 11/02/2021, às 00:32, conforme
horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no ar go 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.
A auten cidade deste documento pode ser conferida no site portal do SEI, informando o código veriﬁcador 0016085503 e o
código CRC 63C21D79.
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