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>>ENCONTRO NACIONAL DOS RONDONISTAS 2011

Mais, muito mais do que uma reu-
nião de confraternização, o Encontro 
Anual de 2011foi de muito traba-
lho, que gerou expectativas e afl orou 
ideias, como a possibilidade de uma 
Operação Nacional nos moldes produ-
tivos do passado, de acordo com a me-
lhor estratégia do Projeto Rondon®. A 
ideia da operação é do Vice-Presidente 
Aldo Pinheiro da Fonseca. A convite 
do Presidente Sérgio Mário Pasquali, 
dois coronéis – Brito Júnior e Piero-
bom - representaram o Ministério da 
Defesa e fi zeram palestra sobre a atua-
ção do Projeto Rondon® Ministério da 
Defesa, no domingo. 
Também no do-
mingo, o Secretá-
rio de Estado de 
Representação 
Institucional do 

Maranhão em Brasília e presidente do 
Forum Nacional dos Representantes Es-
taduais em Brasília, Marco Antonio 
Toccolini, falou sobre Captação 
de Recursos.

Sábado à tarde, o Presidente 
Nacional Sérgio Mário Pasqua-
li abriu a reunião e destacou: 
“É importante a confrater-
nização e a participação de 
todos, porque nós todos 
é que fazemos o Projeto 
Rondon®.” Pediu a cada 
um que se apresentasse 
anunciando o nome e o estado. 

O Conselheiro Luiz Mendonça 
exibiu slides motivacionais sobre a his-
tória do Projeto Rondon® desde a fun-
dação, há 44 anos, os períodos das ope-
rações nacionais e regionais, dos campi 
avançados, da interiorização; a desvin-
culação como órgão público, que levou 

ao inconformismo e à criação de uma 
ONG, posteriormente OSCIP Projeto 

Rondon®-Associação Nacional 
dos Rondonistas, registrada 
e fi scalizada pelo Ministério 
da Justiça e Receita Federal 
do Brasil. Abordou, ainda, 
as operações mais recentes:

Muitas Realizações de Sucesso e Boas Perspectivas

Presidente Nacional 
do Projeto Rondon®, 
Sérgio Mário Pasquali

Maranhão em Brasília e presidente do 
Forum Nacional dos Representantes Es-
taduais em Brasília, Marco Antonio 
Toccolini, falou sobre Captação 

Sábado à tarde, o Presidente 
Nacional Sérgio Mário Pasqua-

O Conselheiro Luiz Mendonça 
exibiu slides motivacionais sobre a his-
tória do Projeto Rondon® desde a fun-
dação, há 44 anos, os períodos das ope-
rações nacionais e regionais, dos campi 
avançados, da interiorização; a desvin-
culação como órgão público, que levou 

ao inconformismo e à criação de uma 
ONG, posteriormente OSCIP Projeto 

Rondon®-Associação Nacional 
dos Rondonistas, registrada 
e fi scalizada pelo Ministério 
da Justiça e Receita Federal 
do Brasil. Abordou, ainda, 
as operações mais recentes:

FIXAÇÃO EM AÇÕES BEM SUCEDIDAS E 
ADOÇÃO DE NOVOS CAMINHOS ANTIGOS
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DESTAQUES DA ATUALIDADE

O Conselheiro João Paulo Pei-
xoto falou das operações interna-
cionais do Brasil com o Peru e a 
Bolívia, o sucesso e as perspecti-
vas fi rmes de que se estendam para 
Uruguai, Colômbia e Guiana. Rela-
tou desde os primeiros entendimen-
tos com o Itamaraty até a organiza-
ção das operações, sobre as quais o 
“Rondon Notícias” e os “Rondon 
On Line” descrevem o andamento. 

Destacou a participação impor-
tante dos coordenadores do Projeto 
Rondon®-Acre (operação com o 
Peru) e Mato Grosso do Sul (Bolí-
via), e o envolvimento do Conselhei-
ro Estanislau Monteiro de Oliveira, 
relevante nessas operações. Falou das 
peculiaridades das ações nas fronteiras 
como fator de integração entre os po-
vos, e deu enfoque na importância ge-
opolítica regional. Concluiu afi rman-
do o êxito que o Projeto Rondon® tem 
alcançado com elas, além da participa-
ção e do apoio recebido de universi-
dades regionais dos países envolvidos, 
das prefeituras locais e unidades das 
Forças Armadas do Brasil na frontei-

ra. O Professor e Conselheiro Nacional 
João Paulo Peixoto destacou a consciên-
cia diplomática do Brasil ao patrocinar as 
operações de intercâmbio internacional 
com o Peru e a Bolívia, por intermédio 
da Agência Brasileira de Cooperação, do 
Ministério das Relações Exteriores, e o 
apoio que o Projeto Rondon® tem rece-
bido dos diplomatas do Itamaraty e das 
universidades do Acre e de Mato Grosso 
do Sul, bem como o trabalho dos coorde-
nadores do Projeto Rondon®-Acre e do 
Projeto Rondon®-Mato Grosso do Sul 
para o sucesso dessas operações.

“A Comunicação Social é atividade 
meio da maior importância para o Pro-
jeto Rondon®, especialmente na fase 
atual: a necessidade de captar recursos 
para o patrocínio de nossas operações”, 
afi rmou o Jornalista e Conselheiro Luiz 
Mendonça.

“O sucesso do Projeto Rondon® 
depende exclusivamente de nós. Preci-
samos difundi-lo o mais possível, so-
bretudo para universitários, para os for-
madores de opinião e os empresários. 
Mostrar o que temos feito para inserir 
jovens universitários e seus professo-
res na realidade dos diferentes brasis. 
Comunicando-nos adequadamente nós 
os sensibilizaremos para nos apoiarem: 
este o objetivo da Comunicação, pára o 
qual devem ser usados todos os meios 
disponíveis” – disse.

Reiterou que “as coordenações esta-
duais precisam produzir seus noticiários 
on line e impressos, e também se comu-
nicar com jornais, rádios e televisões, 

pedindo-lhe que publiquem notícias 
antes e depois das operações. A mídia 
é sensível a esse tipo de noticiário” 
– concluiu, recordando que no ano 
passado já havia abordado temática 
semelhante.

O Vice-Presidente Aldo Pinheiro da Fonseca

O Vice-Presidente Aldo Pinheiro da 
Fonseca, Rondonista desde os 17 anos 
como estagiário, sugeriu que se reativem 
operações nacionais: “Elas efetivamen-
te são o Projeto Rondon® na sua melhor 
concepção de integração dos universitários 
de vários estados, ajudando-os a conhecer 
o Brasil, a formar seu caráter de cidadãos 
conscientes e a torná-los melhores profi s-
sionais e seres humanos. Isto sem prejuízo 
da assistência às populações carentes das 
áreas mais carentes”, disse Aldo.

Apresentou o esboço que preparou e 
abriu amplo debate. O consenso geral foi 
pela necessidade de nova reunião, realiza-
da dias18 e 19 de junho, (Síntese em outra 
página desta edição) para decidir se e quan-
do e como será, e os meios necessários.

“O trabalho à frente é intenso – disse 
– particularmente a questão dos recursos. 
Mas se nos organizarmos, nos apoiar-
mos, tivermos determinação no nosso 
objetivo, obtivermos a participação de 
estados e prefeituras e das universidades 
(que procuraremos engajar), vamos con-
seguir realizá-la” – fi nalizou Aldo, que 
contou com a colaboração na ideia ini-
cial do Presidente do Projeto Rondon® 
Pernambuco, Dário Emerenciano.

OpERAÇÃO NACIONAL

Intercâmbio com Peru e Bolí-
via, patrocínio da Agência Brasileira 
de Cooperação-ABC, Ministério das 
Relações Exteriores. Possivelmente, 
haverá em mais três países (Uruguai, Co-
lômbia e Guiana). O intercâmbio é coordena-
do pelo Conselheiro João Paulo Peixoto.

 Vitalização dos Centros Vocacionais Tec-
nológicos em todo o País, iniciada no Piauí, 
Ceará, Pernambuco e Distrito Federal. Patro-
cínio do Ministério da Ciência e Tecnologia 
– CNPq, com perspectivas de mais dez es-
tados. 

 Registro Civil de Nascimento de mora-
dores de rua em São Paulo, ação que torna essas 
pessoas cidadãs, patrocínio da Secretaria dos Di-
reitos Humanos. E no Recife e em Jaboatão dos 
Guararapes com doentes mentais albergados 
por tempo prolongado. No ano passado 
operações deram cidadania a centenas de 
indígenas do Amazonas e a moradores de 
comunidades do interior no Maranhão. 

Conselheiro João Paulo Peixoto

dores de rua em São Paulo, ação que torna essas 
pessoas cidadãs, patrocínio da Secretaria dos Di-

Conselheiro Luiz Mendonça

Operações nacionais: 
“Elas efetivamente são 
o Projeto Rondon® na 
sua melhor concepção 

de integração dos 
universitários de vários 

estados”.
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Daniel Regis de Oliveira Ribeiro e Alexsandro Jorge Lima

Professor Magnésio

Após cafezinho com biscoitos, 
o Encontro Nacional foi retomado: 
apresentações dos presidentes estadu-
ais, por ordem alfabética.

ACRE – O Professor Francisco 
Eulálio dos Santos – conhecido como 
Professor Magnésio, Vice–Presidente 
do Projeto Rondon®-Acre represen-
tou a presidente, que é médica e pre-
cisou ausentar-se do estado. Disse que 
tem procurado trabalhar com muita 
habilidade, pois o Acre é muito po-
litizado. Relatou o preparo das ações 
para a operação de intercâmbio na 
fronteira Brasil-Peru, sobretudo nas 
especialidades de Saúde, Meio-Am-
biente, Área Social e Cultura. Matéria 
ampla sobre “Intercâmbio Internacio-
nal” em outra página desta edição. 

(D-E) Sandra Cavalcante Dias  
e Magda Mendonça Santos

A Secretária Executiva do Projeto 
Rondon® Alagoas, Sandra Cavalcan-
te Dias, representando o Presidente 
Manoel Augusto de Azevedo Santos, 
compareceu acompanhada da Assesso-
ra Especial Magda Mendonça Santos. 
Relatou que o Projeto Rondon®-AL 
está com boas expectativas e viabiliza 
parcerias com Instituições de Ensino 
Superior de Alagoas, com o executivo 
estadual e os municípios de Maceió e 
Maragogi, para tocar projetos de Saú-
de, Educação e Meio-Ambiente. Maio-
res informações na página “Projeto 
Rondon® nos Estados-Alagoas.” 

Francisco Adeílton Carvalho Costa

Rondonista desde 2008, Fran-
cisco Adeílton Carvalho Costa, En-
genheiro Agrônomo, representou 
no Encontro Nacional o Coordena-
dor Adyr Sampaio Soares.

Ele explicou detalhadamente 
as atividades realizadas pelo Pro-
jeto Rondon® no Ceará, destacan-
do atuações rotineiras dentro do 
convênio com o Banco do Nordes-
te – BNB, que foi renovado, e as 
operações dos Centros Vocacionais 
Tecnológicos. As matérias estão 
nas páginas “Projeto Rondon® nos 
Estados-Ceará” e “Centros Voca-
cionais Tecnológicos”.

ALAGOAS

CEARÁ

Ruy Montenegro (sentado) e Gilwan 
Amarante Campos

O Conselheiro Nacional Gilwan 
Amarante Campos e o Presidente do 
Projeto Rondon®-DF, Ruy Montene-
gro, compareceram ao encontro. No 
primeiro semestre deste ano, o Projeto 
Rondon®-DF dedicou-se a ações de 
divulgação visando a promover ações 
na Capital da República e nas cidades 
satélites. Elaborou um folder e colocou 
no ar o seu site, dando verdadeira im-
portância à Comunicação Social, para 
alcançar mais sucesso em breve.

Para o Encontro Nacional, levou 
professores e universitários que afe-
riram a pressão e verificaram o grau 
de glicose no sangue, orientando para 
acompanhamento se houvesse alguma 
surpresa. As professoras engajadas nes-
sa tarefa, realizada sob uma tenda mon-
tada pela UPIS foram Zulmira Maria 
Barroso da Costa e Maria das Graças 
Camargo. E as universitárias Ana Paula 
da Cunha Panis Bruna Marques da Silva 
Nogueira, Fernanda Bezerra de Olivei-
ra, Ivana Ilisiane da Rocha Carvalho, 

Klarissa de Oliveira Gomes, Laryssa 
Marinna Madeira de Andrade, Vanes-
sa Campos da Silva e Letícia Almei-
da. Como convidado especial e com 
participação ativa nas verificações de 
Saúde, compareceu esbanjando sim-
patia e competência o Diretor-Geral 
da Escola Superior de Ciências da 
Saúde-ESCS, Professor Doutor Mou-
rad Hibraim Belaciano. 

DISTRITO FEDERAL

Daniel Regis de Oliveira Ri-
beiro, Vice-Presidente do Projeto 
Rondon®-Goiás e Alexsandro Jorge 
Lima, Gerente de Planejamento e 
Operações, representaram o Projeto 
Rondon®-Goiás no Encontro Nacio-
nal e como sempre deram destaque 
às importantes ações realizadas pelos 
Rondonistas goianos, sob a presidên-
cia de José Cláudio Romero. 

Foi dada ênfase à homenagem rece-
bida da APODERMA, associação que 

representa as pessoas atingidas pela 
doença xeroderma pigmentoso; à cam-
panha educativa contra o fumo, reali-
zada no dia 31 de maio, dedicado ao 
combate ao tabagismo e à renovação 
do convênio do Projeto Rondon®-
Goiás com a Universidade Federal de 
Goiás, poderoso suporte para a utili-
zação dos universitários nas ações do 
Projeto Rondon® no estado. Os três 
assuntos estão relatados na página Pro-
jeto Rondon® nos Estados - Goiás.  

GOIÁS
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Maria de Jesus Costa Bezerra

Maria de Jesus Costa Bezerra, 
Secretária Executiva do Projeto Ron-
don® no Maranhão, disse que todos 
estão muito empolgados com o tra-
balho que tem pela frente. “Já temos 
vários projetos para o segundo semes-
tre deste ano e as perspectivas são as 
melhores. Esperamos poder usar a 
experiência que conquistamos no tra-
balho com as comunidades de 25 mu-
nicípios, quando fizemos o Registro 
Civil de Nascimento de centenas de 
pessoas que não existiam como cida-
dãs, por não terem o RCN”, disse. 

Marilena Dias Barreto Reis e  
Antônio Eduardo Livramento

Rondonista Arno Rieder

A presidente do Projeto Rondon® 
de Mato Grosso do Sul, Professora 
Marilena Dias Barreto Reis, apresen-
tou o Diretor Executivo, Antônio Edu-
ardo Livramento, e fez amplo relato 
das operações em Corumbá, Ladário e 
Nioaque, e os preparativos para o In-
tercâmbio Internacional com a Bolívia. 
A matéria está relatada nesta edição, 
página dos “Intercâmbios Internacio-
nais Brasil-Bolívia-Peru”.

Marilena mantém a garra de Ron-
donista e tem ultrapassado, uma a uma, 
cada dificuldade, mantendo acesa a cha-
ma do Projeto Rondon® no Mato Gros-
so do Sul. Ela produziu um competente 
informativo impresso que relata a atu-
ação em Corumbá, Ladário e Nioaque, 

objeto de matéria no “Rondon Notícias 
nº 17”. Na página “Projeto Rondon® 
nos Estados-Mato Grosso do Sul” leia 
noticiário amplo.

Pasquali sensibilizou o antigo 
Rondonista Arno Rieder, gaúcho ra-
dicado em Cuiabá, Agrônomo, Mes-
tre em Agricultura Tropical, Doutor 
em Saúde e Ambiente e doutor em 
Ciências Química e Analítica, Pós-
-Doutor em Ciências Biológicas e 
da Saúde, pesquisador e extensio-
nista, e autor de vários livros para 
reintegrar-se ao Projeto Rondon®, 
assumindo sua direção no Mato 
Grosso, sede em Cuiabá.

Arno Rieder, entusiasmado, 
comprometeu-se a apoiar a Asso-
ciação dos Rondonistas do Projeto 
Rondon_®-Mato Grosso. Foi rece-
bido com muita alegria pelos Ron-

donistas mais tradicionais, que já o 
conheciam, certos da valiosa colabo-
ração que poderá prestar.

Mônica Abranches

A Presidente do Projeto Rondon®-
Minas Gerais, Professora Mônica 
Abranches, detalhou ações de coleta 
de resíduos sólidos nos municípios de 
baixo Índice de Desenvolvimento Hu-
mano-IDH de Minas Gerais, de acordo 
com a metodologia aplicada nos dois 
últimos anos, de operações “sempre em 
julho e dezembro, julho e dezembro.” 
Matéria completa na página “Projeto 
Rondon® nos Estados – Minas Gerais.”

Xisto Souza Júnior

O Presidente do Projeto Rondon®-
Paraíba, Xisto Souza Júnior, assumiu 
recentemente o cargo. Disse que as ati-
vidades tendem a seguir os rumos espe-
rados: haverá em breve a Assembleia de 
reestruturação do quadro executivo, no 
Centro de Extensão da UFCG (Campina 
Grande-PB).  Xisto abordou quatro ope-
rações  que serão executadas em outu-
bro. As propostas são regionais, abran-
gendo o semiárido, o agreste paraibano 
e outras locais e Campina Grande (PB)  
como referência, por sua importância 
para o desenvolvimento do estado.

“Uma das estratégias é o uso de 
extratos tânicos do Angico Vermelho, 
da Jurema Preta e da Jurema Vermelha 
(da flora do semi-árido nordestino) para 
o curtimento de peles caprinas. Ainda 
regional, o Projeto Rondon®-PB dire-
cionará esforços para ações de desen-
volvimento do agreste paraibano, com 

projetos de agroecologia, devido ao 
potencial da produção rural dos mu-
nicípios da macro-região de Campina 
Grande, além de ações relacionadas à 
análise da violência urbana, tema rele-
vante para as organizações sociais ur-
banas”, finalizou Xisto Souza Júnior. 

Dário Emerenciano

Dário Emerenciano, Presidente do 
Projeto Rondon® de Pernambuco, infor-
mou que as atividades envolvem ações 
de funcionamento dos Centros Vocacio-
nais Tecnológicos-CVT, com patrocínio 
do Ministério da Ciência e Tecnologia-
-CNPq em vários municípios, e de Re-
gistro Civil de Nascimento, com patro-
cínio da Secretaria de Direitos Humanos, 
no Recife e em Jaboatão dos Guararapes, 
de pessoas com doenças mentais inter-
nadas em albergues há muito tempo. A 
exposição completa feita por Dário virou 
duas matérias, que estão destacadas em 
outras páginas desta edição, sob a retran-
ca Centros Vocacionais Tecnológicos e 
Registro Civil de Nascimento. 

pARAíbA
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Maryelle Fernanda Rodrigues dos Santos

A Rondonista Maryelle Fernanda 
Rodrigues dos Santos representou no 
encontro a Presidente Lusia Mora-
es, impossibilitada de comparecer, e 
detalhou as operações que o Projeto 
Rondon®-Piauí está desenvolven-
do em Teresina e PiriPiri, dentro do 
programa de Centros Vocacionais 
Tecnológicos-CVT, com grande êxi-
to. Segundo Maryelle, o que a popu-
lação mais pede é que haja “qualifi-
cação profissional para os jovens”, 
e agradecem a atuação do Projeto 
Rondon®, que vai ao encontro des-
ses anseios da população. 

O Projeto Rondon®-RJ incremen-
tou sua atuação de modo importante nos 
últimos meses, revelou Lilian Lourenço 
Bastos, Vice-Presidente representando 
o novo presidente, Luiz Alberto Lemos 
Sampaio no Encontro Nacional. Sucin-
tamente ela discorreu sobre:
 Em 2008 implantamos um bairro com 

a Prefeitura e o Estado, com a Operação 
Nova Sepetiba. No entanto, a Compa-
nhia de Habitação do Estado-CEHAB, 
que deveria fazer o plantio de árvores, 
não o fez. Acionamos o Ministério Pú-
blico para fazer cumprir o Termo de 
Ajustamento de Conduta, ainda em an-
damento, e nós vamos plantar. Essa é 
uma operação já planejada.
 Após a eleição do presidente, em ju-

nho de 2010, tivemos a composição 
da Diretoria Executiva e a eleição dos 
Conselhos de Administração e Fiscal 
em AGE dia 5 de abril deste ano, com 
a presença do Presidente Nacional, 
Sérgio Mário Pasquali.
 Está em tramitação no Ministério 

dos Esportes o projeto “Nós Fazemos 
o Futuro” de iniciação desportiva em 
Nova Sepetiba, com a duração de 12 
meses e orçamento de R$ 900 mil.
 Celebrada parceria do Projeto 

Rondon®-RJ com a Eletronuclear e 
a Universidade Federal Rural do Rio 
de Janeiro para implantação de pro-
gramas em Rio Claro, Paraty e Angra 
dos Reis, como contrapartida da licen-
ça ambiental recebida do IBAMA em 
2008, para construção e término das 
usinas nucleares Angra 2 e 3.
 Celebrada parceria do Projeto Ron-

don® na Quadra, com a Escola de Samba 
Beija-Flor de Nilópolis, para a realização 
de ações sociais nos finais de semana.
 Operação Regional Cel. Fonseca, em 

oito municípios do Rio de Janeiro, sen-
do sete na Região Serrana, atingidos 
pelas chuvas de janeiro deste ano. Com 
80 universitários, tendo como projeto 
principal o Meio-Ambiente, em parce-
ria com a Cruz Vermelha Brasileira-RJ 
de 11 a 22 de julho de 2011. Cada equi-
pe terá dez universitários e previsão de 
retorno de equipes para as mesmas áreas 
em janeiro de 2012, e a implantação de 
Centros de Convivência nos municípios.
  Implantado o Programa Projeto Ron-

don® Carroceiros, prevendo atividades 
com universitários de Veterinária sobre 
como cuidar dos animais, alimentá-los 
e vaciná-los, bem como contra a explo-
ração excessiva dos animais, além de 
aprender como fazer para aumentar o 
tempo de vida deles.
 Mantidos contatos iniciais com a pre-

sidência da empresa EBX e com o setor 
de Sustentabilidade Social. 

Lilian Lourenço Bastos

Antônio Bongiovanni

O Presidente do Projeto Rondon®-São 
Paulo, Antônio Bongiovanni, deixou evi-
dente o sucesso que vem obtendo as ações 
em diversos setores no Estado de São Pau-
lo, com ênfase para a operação patrocinada 
pela Secretaria de Direitos Humanos (ex-
-Secretaria Especial de Direitos Humanos 
da Presidência da República, hoje com ní-
vel de Ministério) para o Registro Civil de 
Nascimento de pessoas nas ruas abrangido 
num raio de 30km da Praça da Sé. A serie-
dade com o planejamento tem sido elabo-
rado pelo Projeto Rondon®-SP angariou a 
confiança de associações de moradores de 
rua de São Paulo e o reconhecimento das 
autoridades federais. Matéria ampla está 
na página destinada ao “Registro Civil de 
Nascimento” desta edição.  

Domingo começou com palestras sobre 
Captação de Recursos, pelo Conselheiro 
Luiz Mendonça e o especialista Marco 
Antonio Toccolini, Presidente do Forum 
Nacional dos Representantes Estaduais em 
Brasília, por ele convidado. Foram aborda-
dos os aspectos legais que favorecem o Pro-
jeto Rondon®. O Professor Toccolini relatou 

experiência de 12 anos como Presidente 
de ONG e detalhes de como ter sucesso. A 
palestra foi esclarecedora, gerou perguntas 
e respostas e ele se colocou à disposição 
para esclarecer situações futuras e facilitar 
o encaminhamento de pleitos. A seguir, os 
trechos legais citados. Usem-nos para 
encaminhar seus projetos.

Art. 151. É vedado à União:
I – Instituir tributo que não seja uniforme 
em todo o território nacional ou que im-
plique distinção ou preferência em relação 
a Estado, ao Distrito Federal ou a Muni-
cípio, em detrimento de outro, admitida a 
concessão de incentivos fiscais destinados 
a promover o equilíbrio do desenvolvi-
mento sócio-econômico entre as diferentes 
regiões do País;
Art. 155. Compete aos Estados e ao Distri-
to Federal instituir impostos sobre:
Redação dada pela Emenda Constitucional 
nº 3, de 1993
XII – cabe à lei complementar
§ 2.º O imposto previsto no inciso II aten-
derá ao seguinte:
g) Regular a forma como, mediante deli-
beração dos Estados e do Distrito Federal, 
isenções, incentivos e benefícios fiscais 
serão concedidos e revogados.
Medida provisória Nº 2.158-34, de 27 de 
Julho de 2001 DOU de 28/07/2001 (Edi-
ção Extra)
Altera a legislação das Contribuições 
para a Seguridade Social – COFINS, 
para os Programas de Integração So-

cial e de Formação do Patrimônio do 
Servidor Público – PIS/PASEP e do 
Imposto sobre a Renda, e dá outras 
providências. 
Art. 59. Poderão, também, ser beneficiá-
rios de doações, nos termos e condições 
estabelecidos pelo inciso III do § 2º do 
art. 13 da Lei nº 9.249, de 1995, as Orga-
nizações da Sociedade Civil de Interesse 
Público – OSCIP qualificadas segundo 
as normas estabelecidas na Lei nº 9.790, 
de 23 de março de 1999.
§ 1º O disposto neste artigo aplica-se em 
relação às doações efetuadas a partir do 
ano-calendário de 2001.
§ 2º Às entidades referidas neste artigo 
não se aplica a exigência estabelecida na 
Lei 9.249, de 1995, art. 13, § 2º, inciso 
III, alínea ‘‘c’’.
Art. 60. A dedutibilidade das doações a 
que se referem o inciso III do § 2º do art. 
13 da Lei nº 9.249, de 1995, e o art. 59 
fica condicionada a que a entidade bene-
ficiária tenha sua condição de utilidade 
pública ou de OSCIP renovada anual-
mente pelo órgão competente da União, 
mediante ato formal.

CONSTITUIÇÃO FEDERAL
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AVALIAÇÃOLEGISLAÇÃO – CONTINUAÇÃO

“Apresento ao Presidente do Projeto Ron-
don® Nacional minhas impressões das ati-
vidades do Encontro Nacional realizado 
dias 14 e 15 de maio”. 
Destaco pontos importantes dentre tantos ou-
tros apresentados, também de elevado valor:

 A importância da Comunicação Social e 
as diferentes modalidades utilizadas pelas 
coordenações estaduais: rádios, tevês, jor-
nais, sites próprios e de universidades, tevês 
e rádios comunitárias e palestras em progra-
mas de universidades. 

 A reafi rmação da dimensão política do 
Projeto Rondon®; 

 A reafi rmação da unicidade do Projeto 
Rondon®, a despeito de suas ações execu-
tadas de forma descentralizada; 

  A apresentação do formidável desafi o sob 
a forma de proposta de Operação nacional 
prevista par o início do próximo ano; 

 A apresentação de instigante situação ge-
opolítica do Estado do Acre, diante do novo 
cenário que se constrói ao seu redor e as 
possibilidades de atuação do Projeto Ron-
don® d’ela decorrentes;  

 A diversidade de parcerias estabelecidas no 
âmbito das coordenações estaduais, dentre 
elas: universidades, Rotary Club, Cruz Ver-
melha Brasileira, além dos Governos Fede-
ral, estaduais e municipais, destacando-se, 
ainda, as parcerias intra Projeto Rondon® 
estaduais, instrumento que, pelos benefícios 
resultantes, deverá merecer a maior das aten-
ções no âmbito do Projeto Rondon®; 

 As numerosas demonstrações de criati-
vidade apresentadas pelas coordenações e 
funcionamento, entre as quais posso desta-
car a criação de uma fundação como supor-
te e apoio a uma coordenação estadual e a 
exigência da participação de integrantes de 

universidades na composição de outra; 
 Nas apresentações das coordenações esta-

duais pode ser observado crescimento do re-
lato de suas difi culdades com relação à atua-
ção do Ministério da Defesa em suas áreas de 
responsabilidade, na realização de operações 
de mesmo caráter, identifi cadas, também, 
com o nome Projeto Rondon®, tudo sem 
prévia informação, circunstância que tende a 
estabelecer confl ito com o entendimento de 
unicidade inerente ao Projeto Rondon®; 

 O grande interesse das coordenações esta-
duais na apresentação relativa à captação de 
recursos, o que demonstrou ser insufi ciente o 
tempo disponível para essa atividade; 

 Finalmente, mereceu destaque – e deu cará-
ter especial ao evento – a presença de equipe 
do Ministério da Defesa encerrando o Encontro 
com excelente apresentação do seu método de 
atuação no exercício de suas ações, também de-
nominadas Projeto Rondon®. O tempo dedica-
do aos debates foi utilizado com grande inten-
sidade com perguntas dos Rondonistas, o que 
tornou, neste caso também, o tempo disponível 
insufi ciente para o volume de perguntas.  
Ao encerrar este relato, deixo o meu teste-
munho de que o encontro teve pleno êxito e 
se constituiu na melhor experiência que tive 
no período em que presto serviço voluntário 
à Coordenação do Projeto Rondon®, como 
Conselheiro Nacional. Sugiro, ainda, reunião 
do Projeto Rondon® Nacional dedicada à 
análise do trabalho realizado no Encontro, a 
fi m de que sejam elencadas medidas a serem 
adotadas para o aprimoramento de suas ativi-
dades, especialmente em encontros futuros.  

Brasília, 16 de maio de 2011
 

MANOEL CARLOS pEREIRA
       Conselheiro Nacional

O Conselheiro Nacional Manoel Carlos Pereira, a pedido do 
Presidente Sérgio Mário Pasquali, avaliou o Encontro Nacional

§ 1 A renovação de que trata o 
caput:
I – somente será concedida a en-
tidade que comprove, perante o 
órgão competente da União, ha-
ver cumprido, no ano-calendário 
anterior ao pedido, todas as exi-
gências e condições estabeleci-
das;
II – produzirá efeitos para o ano-
-calendário subsequente ao de 
sua formalização. 
§ 2º Os atos de reconhecimento 
emitidos até 31 de dezembro de 
2001.
§ 3º Os órgãos competentes da 
União expedirão, no âmbito de 
suas respectivas competências, 
os atos necessários à renovação 
referida neste artigo.
LEI Nº 9.249, de 26 de Dezem-
bro de 1995
Art. 13. § 2º Poderão ser deduzi-
das as seguintes doações:
III – as doações, até o limite de 
dois por cento do lucro opera-
cional da pessoa jurídica, antes 
de computada a sua dedução, 
efetuadas a entidades civis, le-
galmente constituídas no Brasil, 
sem fi ns lucrativos, que prestem 
serviços gratuitos em benefício 
de empregados da pessoa jurí-
dica doadora, e respectivos de-
pendentes, ou em benefício da 
comunidade onde atuem, obser-
vadas as seguintes regras:
a) as doações, quando em di-
nheiro, serão feitas mediante 
crédito em conta corrente ban-
cária diretamente em nome da 
entidade benefi ciária;
b) a pessoa jurídica doadora 
manterá em arquivo, à disposi-
ção da fi scalização, declaração, 
segundo modelo aprovado pela 
Secretaria da Receita Federal, 
fornecida pela entidade benefi ci-
ária, em que esta se compromete 
a aplicar integralmente os recur-
sos recebidos na realização de 
seus objetivos sociais, com iden-
tifi cação da pessoa física respon-
sável pelo seu cumprimento, e a 
não distribuir lucros, bonifi ca-
ções ou vantagens a dirigentes, 
mantenedores ou associados, 
sob nenhuma forma de pretexto;
c) a entidade civil benefi ciária 
deverá ser reconhecida de utili-
dade pública por ato formal de 
órgão competente da União.
LEI Nº 4.506, de 30 de Novem-
bro de 1964 Dispõe sobre o im-
posto que recai sobre as ren-
das e proventos de qualquer 

natureza. O pRESIDENTE DA 
REpÚbLICA, faço saber que o 
CONGRESSO NACIONAL de-
creta, e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 47. São operacionais as des-
pesas não computadas nos custos, 
necessárias à atividade da empresa 
e a manutenção da respectiva fonte 
produtora.
§ 1º São necessárias as despesas 
pagas ou incorridas para a reali-
zação das transações ou operações 
exigidas pela atividade da empre-
sa.
§ 2º As despesas operacionais ad-
mitidas são as usuais ou normais 
no tipo de transações, operações 
ou atividades da empresa.
§ 3º Somente serão dedutíveis 
como despesas os prejuízos por 
desfalque, apropriação indébita, 
furto, por empregados ou tercei-
ros, quando houver inquérito ins-
taurado nos termos da legislação 
trabalhista ou quando apresentada 
queixa perante a autoridade poli-
cial.
§ 4º No caso de empresa indivi-
dual, a administração do imposto 
poderá impugnar as despesas pes-
soais do titular da empresa que não 
forem expressamente previstas na 
lei como deduções admitidas se 
esse não puder provar a relação da 
despesa com a atividade da empre-
sa.
§ 5º Os pagamentos de qualquer 
natureza a titular, sócio ou diri-
gente da empresa, ou a parente dos 
mesmos, poderão ser impugnados 
pela administração do imposto, se 
o contribuinte não provar:
a) no caso de compensação por 
trabalho assalariado, autônomo ou 
profi ssional, a prestação efetiva 
dos serviços;
b) no caso de outros rendimentos 
ou pagamentos, a origem e a efe-
tividade da operação ou transação.
§ 6º Poderão ainda ser deduzi-
das como despesas operacionais 
as perdas extraordinárias de bens 
objeto da inversão, quando decor-
rerem de condições excepcionais 
de obsolescência de casos fortui-
tos ou de força maior, cujos riscos 
não estejam cobertos por seguros, 
desde que não compensadas por 
indenizações de terceiros.
§ 7º Incluem-se, entre os paga-
mentos de que trata o § 5º, as des-
pesas feitas, direta ou indiretamen-
te, pelas empresas, com viagens 
para o exterior, equipando-se os 
gerentes aos dirigentes de fi rma ou 
sociedade.

>>ENCONTRO NACIONAL DOS RONDONISTAS 2011

Conselheiros: Manoel Carlos Pereira entre João Paulo Peixoto e Waldestein Iran Kümmel


