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DECRETO DE 14 DE JANEIRO DE 2005

ANEXO
DIRETRIZES BÁSICAS PARA A EXECUÇÃO
DAS AÇÕES DOPROJETO RONDON

Cria o Comitê de Orientação e Supervisão do
Projeto Rondon e dá outras providências.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso VI, alínea “a”, da Constituição,

Viabilizar a participação do estudante universitário nos processos de desenvolvimento e de fortalecimento da cidadania.
Contribuir para o desenvolvimento sustentável nas comunidades carentes, usando as habilidades universitárias.

DECRETA:
Art. 1o Fica criado o Comitê de Orientação e Supervisão do
Projeto Rondon, que terá por objetivos:
I - executar as ações do Projeto Rondon de acordo com as
diretrizes básicas constantes do Anexo a este Decreto;
II - orientar a política de atuação do Projeto Rondon; e

Estimular a busca de soluções para os problemas sociais da
população, formulando políticas públicas locais, participativas e
emancipadoras.
Contribuir na formação acadêmica do estudante, proporcionando-lhe o conhecimento da realidade brasileira, o incentivo à sua
responsabilidade social e o patriotismo.

III - propor diretrizes para as atividades a serem desenvolvidas.
Art. 2o O Comitê será integrado por um representante, titular
e suplente, de cada órgão a seguir indicado:

Manter articulações com as ações de órgãos e entidades governamentais e não-governamentais, em seus diferentes níveis, evitando a pulverização de recursos financeiros e a dispersão de esforços
em ações paralelas ou conflitantes.

I - Ministério da Defesa, que o presidirá;
II - Ministério da Educação;
III - Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome;
IV - Ministério da Saúde;
V - Ministério do Meio Ambiente;
VI - Ministério da Integração Nacional;
VII - Ministério do Esporte;

Assegurar a participação da população na formulação e no
controle das ações.
Priorizar áreas que apresentem maiores índices de pobreza e
exclusão social, bem como áreas isoladas do território nacional, que
necessitem de maior aporte de bens e serviços.
Democratizar o acesso às informações sobre benefícios, serviços, programas e projetos, bem como recursos oferecidos pelo poder público e iniciativa privada e seus critérios de concessão.
Buscar garantir a continuidade das ações desenvolvidas.

VIII - Ministério do Desenvolvimento Agrário; e
IX - Secretaria-Geral da Presidência da República.
§ 1o Os membros do Comitê serão indicados pelo titular do
órgão representado e designados pelo Ministro de Estado da Defesa.
§ 2o Os membros do Comitê terão mandato de dois anos,
podendo ser reconduzidos.

II - de Coordenação Operacional e Administrativa, com natureza executiva, voltada para a confecção do plano operacional anual
e de sua execução; e
III - de Coordenação Regional, com natureza executiva, ativada conforme as necessidades e a dimensão dos trabalhos nas regiões de atuação.
Parágrafo único. Poderão ser convidados a participar das
Comissões personalidades e representantes de outros órgãos e de
entidades públicas e privadas.
Art. 4o São atribuições do Presidente do Comitê:
I - convocar e presidir as reuniões do colegiado;
II - solicitar a elaboração de estudos, informações e posicionamento sobre temas de relevante interesse público na área de
sua atuação;
III - firmar atas das reuniões e homologar as resoluções; e
IV - constituir e organizar as Comissões.
5o

Art.
O regimento interno do Comitê será submetido pelo
seu Presidente à aprovação do colegiado e disporá sobre a organização, a forma de apreciação e a deliberação das matérias, bem
como sobre o funcionamento das Comissões.
Art. 6o Caberá ao Ministério da Defesa prover o apoio administrativo e os meios necessários à execução dos trabalhos do
Comitê e das Comissões.
Art. 7o As atividades dos integrantes dos membros do Comitê e das Comissões são consideradas serviço público relevante, não
remuneradas.
Art. 8o Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 14 de janeiro de 2005; 184o da Independência e
117o da República.
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
José Alencar Gomes da Silva

Essas, Senhor Presidente, as razões que me levaram a vetar
os dispositivos acima mencionados do projeto em causa, as quais ora
submeto à elevada apreciação dos Senhores Membros do Congresso
Nacional.
Nº 21, de 14 de janeiro de 2005. Encaminhamento ao Congresso
Nacional do texto do projeto de lei que “Altera o art. 6º da Lei nº
5.895, de 19 de junho de 1973, que autoriza o Poder Executivo a
transformar a autarquia Casa da Moeda em empresa pública”.
Nº 22, de 14 de janeiro de 2005. Encaminhamento ao Congresso
Nacional do texto do projeto de lei que “Institui o Registro Temporário Brasileiro para embarcações de pesca estrangeiras arrendadas
ou afretadas, a casco nu, por empresas, armadores de pesca ou cooperativas de pesca brasileiras, e dá outras providências”.
Nº 23, de 14 de janeiro de 2005. Encaminhamento ao Congresso
Nacional do texto do projeto de lei que “Dispõe sobre o ensino na
Aeronáutica e dá outras providências”.
Nº 24, de 14 de janeiro de 2005. Encaminhamento ao Senado Federal,
para apreciação, do nome do Senhor BRUNO PAGNOCCHESCHI, para exercer o cargo de Diretor da Agência Nacional de Águas - ANA.
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Nº 25, de 14 de janeiro de 2005. Encaminhamento ao Senado Federal,
para apreciação, do nome do Senhor DALVINO TROCCOLI FRANCA, para exercer o cargo de Diretor da Agência Nacional de Águas
- ANA.
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Nº 18, de 14 de janeiro de 2005. Encaminhamento ao Supremo
Tribunal Federal de informações para instruir o julgamento do Mandado de Segurança nº 25.171.

Art. 3o O Comitê contará com as seguintes Comissões:
I - de Coordenação-Geral, com natureza técnica e articuladora, voltada para a implementação das diretrizes emanadas do
Comitê e para a direção das atividades desenvolvidas no âmbito do
Projeto Rondon;

Corredor Oeste-Norte (que contempla, além de outros, o Estado
do Mato Grasso), o Corredor São Francisco (que contempla, além
de outro, o Estado da Bahia e o norte de Minas Gerais), o
Corredor Sudoeste (que contempla, além de outros, o Estado de
Mato Grosso e sul de Goiás) e o Corredor Transmetropolitano
(que contempla, além de outro, o sudoeste de Minas Gerais), os
quais objetivam explicitamente 'reduzir o custo do transporte de
carga nas respectivas áreas geográficas onde atuam'. Além disso,
a única ação contemplada no programa proposto: Construção da
Ferrovia Transcontinental, com custo estimado em R$ 900 milhões, é apontada como de execução por empresa estatal (não
informada), e dependente de tratado internacional com a Bolívia
e o Peru.”

Presidência da República

.

MENSAGEM
§ 3o O Comitê deliberará mediante resoluções, por maioria
simples dos presentes, tendo seu Presidente o voto de qualidade no
caso de empate.

Nº 11, segunda-feira, 17 de janeiro de 2005

Nº 19, de 14 de janeiro de 2005. Encaminhamento ao Supremo
Tribunal Federal de informações para instruir o julgamento da Ação
Direta de Inconstitucionalidade nº 3378.

Nº 26, de 14 de janeiro de 2005. Comunica ao Congresso Nacional
que foi autorizada, conforme despacho publicado no Diário Oficial da
União de 31 de dezembro de 2004, a transferência indireta da concessão outorgada à RADIODIFUSORA ASA BRANCA LTDA, para
executar serviço de radiodifusão sonora, em onda média, na cidade de
Boa Viagem, Estado do Ceará.

Nº 20, de 14 de janeiro de 2005.
Comunico a Vossa Excelência que, nos termos do § 1 do art.
66 da Constituição, decidi vetar parcialmente, por contrariedade ao
interesse público, o Projeto de Lei no 134, de 2004 - CN, que “Altera
os Programas Energia Cidadã e Energia na Região Nordeste e inclui
o Programa Corredor Atlântico-Pacífico no Plano Plurianual para o
período 2004-2007”.
o

Ouvido, o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão
manifestou-se pelo veto aos seguintes dispositivos:
Art. 2o
“Art. 2o Fica alterado o Programa 0294 - Energia na Região
Nordeste, constante do Anexo II da Lei no 10.933, de 2004, na
forma do Anexo a esta Lei.”
Razões do Veto
“A inclusão da ação denominada Construção de Barragem
para Usina Hidrelétrica no Município de Pão de Açúcar, no Estado de Alagoas, apresenta inconsistências técnicas (o produto e a
unidade de medida - km de trecho construído - são incompatíveis
com a natureza da ação), não informa sobre a origem dos recursos a serem utilizados para seu financiamento (Orçamento
Fiscal ou de Investimento das Estatais) e apresenta alocação de
recursos no período do Plano Plurianual (R$ 90 milhões) incompatível com o custo estimado do projeto (R$ 900 milhões) e
respectivo cronograma de execução (término em 2007).”
Art. 3o
“Art. 3o Fica incluído o Programa Corredor Atlântico-Pacífico na Lei no 10.933, de 2004, na forma do Anexo a esta Lei.”
Razões do Veto
“O objetivo do programa - redução do custo do transporte de
carga nas Regiões Centro-Oeste (Estados do Mato Grosso e
Goiás e o Distrito Federal), Sudeste (Estado de Minas Gerais) e
Nordeste (Estado da Bahia) - superpõe-se ao de seis programas já
contemplados no Plano Plurianual, a saber: Corredor AraguaiaTocantins (que contempla, além de outros, os Estados do Mato
Grosso e Goiás, inclusive o Distrito Federal), Corredor Leste
(que contempla, além de outros, o Estado de Minas Gerais),

Nº 27, de 14 de janeiro de 2005. Comunica ao Congresso Nacional
que foi autorizada, conforme despacho publicado no Diário Oficial da
União de 31 de dezembro de 2004, a transferência indireta da concessão outorgada à RADIO SERRINHA FM LTDA., para executar
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na cidade de
Corumbá de Goiás, Estado de Goiás..
Nº 28, de 14 de janeiro de 2005. Encaminhamento ao Congresso Nacional do ato constante do Decreto de 21 de dezembro de 2004, que
“Revoga a concessão outorgada à TV Vale do Paraíba Ltda., para executar serviço de radiodifusão de sons e imagens, no Município de São
José dos Campos, Estado de São Paulo, pelo prazo de quinze anos”.
Nº 29, de 14 de janeiro de 2005. Encaminhamento ao Congresso
Nacional do ato constante da Portaria nº 309, de 24 de agosto de
2004, do Ministério das Comunicações, que outorga permissão à
Gráfica e Editora Diário do Sudoeste Ltda. para explorar, pelo prazo
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada, no município de Livramento do
Brumado, Estado da Bahia.
Nº 30, de 14 de janeiro de 2005. Encaminhamento ao Congresso Nacional do ato constante da Portaria nº 582, de 5 de novembro de 2003,
do Ministério das Comunicações, que outorga autorização à Associação Comunitária Mirantense (ASCOM) para executar, pelo prazo de
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Mirante da Serra, Estado de Rondônia.
Nº 31, de 14 de janeiro de 2005. Encaminhamento ao Congresso
Nacional do ato constante da Portaria nº 292, de 14 de julho de 2004,
do Ministério das Comunicações, que outorga permissão à Fundação
Dom Edilberto Dinkelborg - FUNDED para explorar, pelo prazo de
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada, com fins exclusivamente educativos, no
município de Oeiras, Estado do Piauí.
Nº 32, de 14 de janeiro de 2005. Encaminhamento ao Congresso
Nacional do ato constante do Decreto nº 4.798, de 31 de julho de
2003, que “Declara perempta a concessão outorgada à Rádio Santana
Ltda., concessionária do serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na cidade de Santana, Estado da Bahia”.

