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=--------------- TEXTO/.lUSTIFICAÇÃO--- -,

MATHEUS IENSEN

PLENAAIO/cONI5sÃo/sUBCOIll'ssio --,

[J COMISSAO VIU - DA FAMíLIA". E DA COMUNICAÇAO.

EMENDA
800001·8

tJ Constituinte ELIEL RODRIGUES
EMENDA
800004,2

~ MATHEUS IENSEN

EMENDA MODIFICATIVA E SUPRESSIVA AO ANTEPROJETO DA SUBCOMISSAO DA
CIENCIA E TECNOLOGIA E DA COMUNICAÇAO.

1. Dê-se ao Artigo 3Q 90 Capo r, Seção I - DA CIENCIA E TECNOLOGIA

a seguinte redação:

Artigo 3Q - A Lei regulará o conceito e a definição de empresa na
cional.

2. Suprimam-se os parágrafos 1Q e 2Q do referido artigo.

,:;J.USTIFICATIVA

Trata-se de matéria passível ge ser alterada conjunturalmente, em r~

zão de interesses sócio-econômicos, devendo ser tratada a nível de

legislação complementar elou ordinária.

11_1m PLENÃIUO/COMISSÃO/suBcoMrssio------------,J 800002..6
\"C_C_OM_I_S_S_A_O_V_I_I_I_·_-_D_A_F_A_M_í_L_I_A_,_,_._E_D_A_C_O_M_U_N_I_C_A..:Ç_A_O_. -'"
= TEXTO/olUST.flCAÇio -,

~EMENbA SUPRESSIVA AO ANTEPROJETO DA SUBCOMISSAO DA CIENCIA E TECNOLO
GIA E DA COMUNICAÇAO.

No Capo I, Seção I - DA CIENCIA E TECNOLOGIA:

Suprimir o Artigo 7Q e seus ,dois ítens,

JUSTIFICATIVA

N~o cabe no texto constitucional a abordagem de aspectos conjuntu 

reis relativos à organização do trabalho. Tais assuntos, inclusive,

silo objeto de Comissão específica na Assembléia Nacional Constituin
til.

EIoENDA ADITIVA

Acrescente-se à redação do § 1Q, do Art 23, do Anteprojeto Constitucional,
elaborado pela Subcomissão da Educação, Cultura e Esportes, o seguinte dispositi
vo:

"Salvo aquela que vise plJ:l!:Eg:J:- à formação do menor ou os valores familia
res, religiosos e éticos, e à ordem constituída".

JUSTIFICATIVA

A existência dos valores morais, religiosos e culturais, de qualquer po

vo, é uma realidade histórica e transcendental. A extinção violenta desses valgre

come enseja a redação atual do § 1Q do art 23, do anteprojeto elaborado pela C.Q.
missão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e TEcnologia e
da Comunicação, causará enormes prejuízos à coletividade.

Urna nação só é verdadeiramente farte quando são fartes os seus valores m.Q.
rais, éticos e espirituais. As civilizações têm desaparecido, não por falta de
cultura, mas pela decadência dos supracitados valores.

A situação desoladora que estamos vivendo é produto de um cooplexo de la
tores determinados pela inl1uência alienígena,que domina quase todos os meios
de comunicação de massa.

Os meios de comunicação de massa deverão contribuir, com seus instrumen _
tos de divulgação,para a educação moral e cívica dos cidadãos,

Por outro, vivendo-se numa sociedade já bastante iniluenciada por tendên

cias materialistas, que trazem conseqllências prejudiciais à f ormação integral
do caráter e da personalidade humanas, não há de descurar-se o cuidado com o e!!

ensino dos princípios cristãos, paralelamente ao ensino cultural de nossa inf â!!
cia e juventude, de modo a que d~sponhamos de uma sociedade também voltada para

os valores morais e espirituais, tão necessários ao bem de nosso país e do mu!!
do em que vivemos.

A redação da maneira que 10i inserida no anteprojeto, acima mencionado,peI.
mite verdadeiras aberrações a respeito dos valores morais, religiosos e culturais

do povo brasileiro e, com o respaldo de sua Constituição assim proposta, não sen
do modilicada, permitirá até cenas degradantes em locais públicos.

Entendemos que cabe ao Estado o dever de assegurar ao indivíduo, e a pró
pria coletividade, a privacidade e integridade da vida civil, motivo por que fa
zemos um apelo aos nobres constituintes para qÚe a presente emenda seja aprovada,

f:J JOAO CALMO~

r:;--------- PLE,.ÁRIO/cONISS.io/IlUICOMISsÃO----------,

COMISSAO DA FAMíLIA, DA' EDUCAÇAO, CULTURA

EMENDA
800005-1

~ TEXTOIJUSTIf'IC"çiO -,

E~lENDA SUPRESSIVA AO ANTEPROJETO DA SUBCOMISSAO DA CIENCIA E TECNOLO
GIA E DA COMUNICAÇAO.

eu MATHEUS IENSEN

r:-r--------- PLEHA'UD/c:o.. IS3Ão/sUllC'OIUSS.iO ~

CDMISSAO VIII - DA FAMíLIA••• E DA COMUNICAÇAO.

EMENDA
800003-4

r=--------------- TEXTO/"U5TI ..ICAÇio---------------~

Art. Os municípios com mais de 50 mil habitantes

deverão organizar Conselhos Municipais de Educação ,aos quais caberá fi~

calizar o ensino de lQ, 2Q e 3Q graus ministrados no territ6rio do m~

nicípio e exercer as demais atribuições que a lei vier a estabelecer.

Parágrafo Onico - Os Conselhos Municipais de Educação serão

compostos de três a nove conselhe±ros, conforme as necessidades l~

cais, sendo t9dos eles eleitos por voto direto e secreto, por ocasião

das eleições para a Câmara Municipal.

No Capo I, Seção I, DA CIENCIA E TECNOLOGIA:

- ,Suprima-se o Artigo 3Q e seus parágrafos.

JUSTIFICATIVA

O conceito d~ empresa nacional é mutável com a conjuntura, devendo,
pois, ser matéria de legislação ordinária,

JUSTIFICATIVA

o distanciamento entre o ensino e a sociedade tem crescido

na me~ida em que se sofisticam os sistemas de educação. ~ muito comum

encontrarmos na comunidade as mais sérias queixas a respeito da falta
de controle sobre a escola que a serve. Os e~tudantes e seus pai~ não

dispõem de mecanismos que lhes garantam a merecida influência sobre

curriculos, programas, qualificação de professores, escolha de li

vros, aquisição d~ material didático e assim por diante. Na melhor
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COMISSAO DA FAM1LIA, DA EOUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES, DA CIENCIA E

TECNOLOGIA E DA CDMUNICAÇAO

EMENDA ADITIVA

Deputado FRANCI5CO CARNEIRO

,.,.,~ PLEHAR'o/cONJSSÃo/$UBCOhlISS~O----------_,

, SUBCOMISSAO DA EOUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES

EMENDA
800007-7

A Educação, direito de todos e dever do Estado, será
promovida e incentivada por todos os meios sadios e
patrióticos, com a colaboração da família e da comunidade,

visando o Rleno desenvolvimento da pessoa, da Nação e

ao compromisso do ensino como OS princípios da libe~

d~de, da Democracia, do bem comum e do repúdio a to

das as formas de preconceito e de discriminação.

ART. lº

das hipóteses, tais questões obedecem a regulamentações generlcas,par
tidas de órgãos federais ou estaduais que pouco conhecimento têm na
realidade local e nenhuma relação mantêm com a comunidade.

Por essa razão julgamos conveniente não apenas a criação de

Conselhos Municipais de Educação, eleitos por voto direto e secreto,
<,

como a atribuição, a esses novos órgãos de competência para fiscall
zar o ensino dado em sua base territorial. Essa competência, que ga

rantirá ao ensinó e às instituições que o ministram a transparência
necessária tanto em termos didáticos quanto financeiros, poderá ainda
ser ampliada pela legislação ordinária.

A aprovação dessa proposta garantirá às comunidades um ensi

no menos distante de suas realidades e, além disso, proporcionará um
controle mais efetivo da aplicação de seus recursos.

JUSTJ:FICATIVA

JUSTIFICATIVA
~
~

o direito de todos à Educação e o acesso à informação tem que ser

metas prioritárias. Prec~samos encontrar meios para oferecer ao
maior número de pessoas, as condições de acesso ao ensino, à ins

trução, assistindo programas educativos, ~articipando do proces

so educacional e respondendo qualitativamente às necessidades do
mercado de trabalho, trazendo desta forma benefícios para as pe~

soas e, consequentemente, para a Nação como um todo.

EMENDA
800006-9

JoAO CALMON

- As 1nst1tu1ções a que se refere o caput deste artigo:

a) serão organizadas por comunidades e grupos de cará
ter soc~al, religioso e cultural;

b) comprovarão a não distribuição dos lucros, a reapli
eventuais excedentes em educação e apresentarão contab11idade
verif1cável pela sociedade e pelo Poder PUblico.

cação de
aberta e

f!J
Dê-se ao artigo 19 do anteprojeto da Subcx:anissão de Educação a seguinte :red ç

Art. - A lei regulará a transferência de recursos pUblicos a

instituições educacionais privadas que prestem relevantes serviços pú
blicos.

§ OO1CO

~ - __-_---__ AUTOA --,

f:J
,-,---------- 'LEHARlo.LcOr.ussio/auBco..,ssio---- --,

COMISsAo DA FAMILIA -DA EDUCA Ao E CULTuJi

I EX1.stem jã no pais, inegavelmente, instituições de ensino qu

; apresentam elevada qualldade, na área da educação part1cular. São, a-

i liás, das mais antigas a ministrar se~s cursos. E, exatamente por pro
: curar qual1f1car seu ensino, equipando-se em termos de recursos mate-
I riais e pr1ncipalmente humanos, que apresentam sltuação f1nanceira di

fíCil, bem diferente das que vi.sem apenas o lucro.
Acreditamos que o Estado deve, na medida de suas possibilida

des, fornecer colaboração técnica e finance1.ra a essas inst1.tuições,

embora sua prioridade em termos de apllcações de verbas deva - como ê

até inevitável - resid1r nas escolas pUblicas estatais.
Garant1.r a sobrevivência das escolas não-estatais de alto ní

vel, aliás, corresponde aos 1nteresses do próprio Estado, uma veZ que,

caso elas desapareçam, fatalmente haverá ~a pressão ainda ma10r sobre
as escolas públicas, exiglndo um volume de gastos ma~s-eievado.

Entretanto, o Estado não tem just1ficativa para dispender
seus recursos em escolas lucrativas. Estas colocam-se como outras em

presas, de outros setores, não fazendo jus a subsidias governamentais.
Por esse mot1vo incluimos um parágrafo com dispositivos que venham
a garantir não apenas a transparência nos orçamentos dessas inst1tui

ções como ,~ua organização sob condições especiais, não-lucrativas.

Ressalte-se que hoje, segundo 1nformações do M1n1stério da
Educação, menos de 0,58 por cento de seu orçamento ê apl1cado em 1ns
tituições não-estatais. Enquanto isso, escolas respeitadas como as Pon
tifíc1as Un1versidades Catól1cas do Rlo de Jane1ro e de são Paulo en
frentam sérios problemas financeiros. Sua organização como<inst~tu1ção

de ensino pUblico não estatal, nos termos que propomos, poderá garan
tir sua sobrevivência.

Tl:XTO/,IUSTlFIClÇÃO------------------,

EMEI~DA I~º

~ Institui o Plano de Assistência à Família

Incluam-se no anteprojeto de texto constltUClonal, os

seguintes dlSpositivos:

"Art. A União de s t í nar á, du,:~nte vinte anos, re
cursos nunca inferiores a 7% (s~te por cen

to) sobre o total da receita Lributária da União, p~

ra atender ao Plano de ASS1stência à Famílla Carente.

§ lº Os Estados e Municípios reservarão, para ames

mo fim, idêntico percentual de sua receita tri

butárla.

§ 2º Tais recursos serão aplicados na seguinte pr~

porção:

a) 40% (quarenta por cento) no programa de alimentação;

b) 40% (quarenta por cento) no programa de habitação;

c) 20% (vinLe por cento) no programa de saúde.

§ 3º Transcorrido o prazo previsLo no "capuL"
artlgo, o percentual previsto poder~_ser

to por lei ordinária.

deste
revis
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§ 4º O não cumprimento deste artigo, em cada exercí
cio, implica crime de responsab~l~dade da auto

ridade administrativa competente."

JUS T I F I C A ç Ã O

Parágrafo Onico - Nas tran;ferências de alunos, o
aproveitamento das matérias cursadas será determinado pelos crité

rios do padrão único nacional e nâo pelos critérios dos desdobra _

mentos e enriquecimentos curriculares, previstos nos regimentos das
instituições de ensJno superior.

As famílias carentes abrangem pelo menos um terço da
população brasile~ra, somando cerca de cinqOenta milhões de

pessoas. Cerca de 45% das populações rurais e urbanas perceb~

ram, em 1976, renda mensal equivalente a um s~lário-mínimo, en
quan~o o censo de 1980 demonstrou que 64,4% da força de irab~

lho ativa no País ganham de meio a dois salários mínimos. Ois
so resulta a necessidade inadável de o Estado promover os ~nvos

timentos flnanceiros necessários pára a solução ou atenuação de
um grave problema social.

Sala das Sessões, em

As mudanças ocorrldas, nas últimas décadas, na

estrutura e no funcionamento do Ensino Superior braslleiro, troux!

ram como conseqüência, junto com inovações em sua or~anização didat!

co-cientIfica, um se~ número de perplexidades e complicações para a

vida escolar do alunado.

Consiitujn~~ PAULO ROBERTO CUNHA

Art. 2 0
, § 3 9

VIII COMISSÃO TBcNICA (C)

alunosainda hoje, verdade~ra pedra de tropeço para a maioria dos

Entre aS mais visIveis e incômodas, 'acha-se o

instituto de transferência, objeto tantas vezes de regulamentação e,

224/84, in DOCUMENTA, (280) :7-22, abro 1984) para se ter a exa~a me

dida dos clamores e das angústia9 de milhares de jovens de todos oS

quadrantes do PaIs.

que, pelbs mais varlados motivos, têm de mudar dê domicIlio. Bastaria

acomp~nhar os esforços hermenêuticos dos inúmeros pareceres do Cons~

lho Federal de Edu~ação, intérprete da lei ordinária (cf.·Parecer n9

~
~OM. FAM. EDUC. CULT. ESPORTE. CmlUJ\. ClEJ\CIA TEC'\(1LOGIA

~c---------- Pl.[" ..."ID/tOWISSÃo/sUIlCONlssio-----------,

""c---------------- Tf:XTOIJuSTlncAçÃO-----------------,

,..,.., =-:-==--::::::-::-:-::-_::_ AUTOR---------------,
CO~STI1UIKTE NELSON CARNEIRO

Redija-se assim:

"A lei regulará a investigação da paternidade medi.

ante ação civil privada ou pública, sendo assegur~

da gratuidade dos meios necessár~os à sua comprov~

ção, quando houver carência de recursos dos intere~

sad05. J1

Ao recorrerem àquele egrégio Colegiado, muitos

buscaram o simples reconhecimento do direito de continuar seus estu-

dos, sem os percalços de adaptações exorbitantes muitas vezes exigi

das pelos currIculos plenos dos estabelecimentos de destino das tr~

ferênc~as pleiteadas.

Ainda que se devam admit~r certos progressos na

JUS T I F I C A ç Ã O
legislação vigente (Lei n9 7.037/82), no sentido de desc~licar o

critério determinante no exame do aproveitamento das matérias cursa-

das, ev~tando, assim, que o arbItrio regimental das próprias lESs se

exercIcio do direito de transferir-se de uma para outra instituição

de ensino superior (lEs), restam ainda muitos obstáculos institucio

nais na transferência dos alunos.

mais dramática e pede-nos, a nós const~tuintes, um pos~c~onamento e

nérgico, vimos propor, com a presente sugestão de norma constitucio

nal, a padronização dos currIculos dos cursos superiores de gradu~

ção para todo o território nacional. Esse padrão único servirá de

vezDiante desta realidade, que se torna cada

pronta e eficaz?

Era a redação ~nicial, do Relator. O texto aprovado reg~

la o curso da ação invest~gatõria, tal como ocorre atualmente nos

países escandinavos, na Colômbia e em Portugal. Nada a opor ao

processo constante da Emenda. Mas não const~tui matéria constltucl~

nal, devendo f~gurar, como naqueles países, na legislação ordlnária.

Porque prender a ínvest~gação de paternidade no modelo a

cuaI, se O dlreito, em sua dinâmica, pode sugerlr amanhã solução ma~s

xistência de motivações alheias e prejudiciais ao próprio 'sentimento

interponha nesse processo com seus particularsmos curriculares. Pois,

o que se nota, quando se invocam os princIpios da flexibilidade cur

ricular e da autonomia didática e administrativa das lESs para a di

versificação nos programs de um mesmo curso acadê~ico, não é o res

peito às diferençqs ~ndividuais dos alunos ou o cuidado com a adequ~

ção dos cursos a necessidades sociais detectadas, mas sobretudo a e-

~
~

SENADOR CONSTITUINTE FRANCISCO ROLLEMBERG

= TEXTO/.lUSTIFICAÇ-io -.,

Inclua-se o seguinte art. 99 no Anteprojeto da'Sub
comissão da Educação, Cultura e Esporte, renumerando-sc os demais.

Art. 99 - Os cursos superiores de graduação terão
os seus currículos padronizados para todo.

o território nacional.

A norma constuticional n?rteara, deste modo, a

legislação complementar e ordinária a f!m de guiá-la, antes de tudo,

para o interesse dos próprios alunos e para o bem comum de toda a s~

ciedade. Longe de impedir as conquis~as já incorporadas à trad~ção ~,
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ducacional do Brasil, onde o principio da unidade nacional tende a ar

ticular-se com os valores cultivados pelas próprias inst~tuições de

ensino - devidamente localizadas em suas respectivas regiões - a pa-

1- qualquer pratica que atente con!ra

vida, a integridade física e a dignidade

de pessoa humana;

a

dronização curricular visa a finalidade mais alta da escola em

missão de serviço, livre plenamente de pruridos mercantilistas.

sua 11- a procriação artificial com fins co-

merciais.

Além disso, a padronização dos currículos, sob

a vigilância do Estado, poderá contribuir ainda mais para a cobrança

de um desempenho de melhor qualidade por parte de todas as IESs, re

dundando, sem dúvida, em dividendos posit~vos para o próprio desen

volvimento nacional da educação

111- B proibida a venda re órgãos de pes-

soa viva.

~ U S T I F I C A ç Ã O

~---------------ltXlO/Ju!TlnCAçio------------------,

pu CO~STITUI~TE NELSON CARNEIRO

oc-T--------- PL.f:lI .. "lo/cOUl'"sic/SUBCOMlssio --,

OM. FA'l.EDUC.CULT. ESPORTE',CmlU~, CIENCIA TECl\OLOGIA

VIII COMISSÃO TEcNICA (C)

Art. 1 9 , s 4 9

Redija-se assim:

EMENDA
800011-5

O n 9 11 do art. 39 , tal como redigido, pode atender ao

atual estagio da ciência. Mas uma Constituição, ~ se pretende
capaz de proJetar-se além do século XX, não deve criar embaraços

a práticas que amanhã resultem necessarias, tanto mais quando o

caput do artlgo submete quaisquer pesquisas e experiências ã pr~

via autorlzação dos órgãos competentes.

= TEXTO/olUSTI'ICAÇ;.O -,

"O casamento pode ser d~ssoIvido nos casos expre~

sos em lei, desde que haja prévia separação judl-

cial por mais de d01S anos ou após cinco anos co~

tínuos de separação de fato, rlgorosamente compr~

vados em juízo.

fi CONSTITUINTE IVO VANDERLINDE AUTO'

I'LUA'Uo/cOMllIsio/auaco...uio ]
potOMISS)(O DA rAM. DA EDUC, CULTURA, ESP.DA CIENCIA TEC.E DA COMÚNIC.

~
~

J li S T I F I C A ç Ã O Texto:

solução, como disposição transitória, e somente_(tal~Ia ao ~enos ~

intenção do legislador constituinte) para quem ã data da Emenda (28

A legislação vigente (art. 175, único) ja aamite essa " O ensino do cooperativlsmo e do associativismo constituirá dis

ciplina de matricula facultativa nas escolas e instituições de e~sino

'de todos '0'5. graus".

de junho de 1 977) houvesse completado cinco anos de separação de Justlficação:
fato. Assim não entendeu o legislador ordinãrlo, com aprovação dos

tribunals, e o artigo 40 da Lei n° 6.515, de 26 de dezembro de 1977,

interpretou o texto constituclonal como se necessário fosse que ap~

nas o iníc~o da separação de fato datasse de antes de 28 de junho.A

realidade demonstra que ~ possibilidade do divórcio depois de cinco

~nos contínuos de separaç~o é necessa!ia, frldela ~ ~alem, em regra,
os cônjuges pobres, que não podem arcar com as' despesas judlcials

de duas ações (a de separaç~o Judicial e a de divórcio) e penam

malS que as almas do purgatório, corno diria Ruy Barbosa, nos Juí

zos e Cartórios de Justiça Gratuita, muitas vezes com conseqUên-

cias irremediavelmente prejudiciais.

o mOVlmento Cooperatlvista, na sua concepção moderna como sis
tema s5cio-eL~nõffiico, contande apenas tDn 143 anos de existincia,vem
atuando em todos os continentes,-tendo-se evidenciado como um instr!
menta eficaz de organização democrãtica da sociedade, uma forma ad~

quada de distribuição da renda e Uffia alternativa eficieQte na ~usca

jD ~quili~rio entre o social e o econômico.

Diante dessas evidências, os governos das mais diversas tendê~

cias políticas tim aberto espaços para o sis~e~a cooperativista, i~

serindo-o na própria constituição como, por exemplo: Iuguslávia,Tch~

coslovãquia, Itália, Espanha, URSS, Grecia e Portugal. Inegavelmente,
o cooperativismo se constitui na melhor forma de atender aos anseios
mais profundos do homem, que são a igualdade e a liberdadeT

O Cooperativismo e um movimento autogestionário, no exercício
pleno da cidadania onde, pela aplicação de seus princípios nortead~

res, gera as condições necessárias para a formação de pessoas que
passam a interagir umas com as outras, praticando a ajuda mútua.

RedlJa-se aSSlm.

VIII COMISSÃO TEcNICA (C)

r=-r TlXTCi/JUSTlrlCAl;io----------------,

pu CO~S1ITUIl\TE KELSOK CARKÊIRO

,..,., ,.Lt"',Io'UO/CCU1::>l>ic./suacOlollssÃO------------,

OM. FAM.EDlIC.CULT. ESPORTE.CO'.IUK. CIE:'CIA TECKOLOGIA

EMENDA
800012-3

O Siste~a Cooperativista valoriza o trabalho, gerindo os meios
de produção e destinando-os para a satisfação de necessidades prôprias
e da sociedade em geral.

Considerando os valores extraordinárlos de democracia,solidari~

dade, civismo e justiça social, incorporados pelo cooperativismo e ~!

sociativismo, plelteamos que este sistema seja ensinado, na teoria e
na prática, como exigência constitucional, em todos os nivels do ensl
no bra S i 1e i ro, drvu l ga ndo seu s pr i nc í pi os e sua doutrina,como forma 111 te!.
nativa de orqanização sócio-econômica da sociedade.

" As pesqulsas e experiências de genética

humana dependem de autorização prévia dos

órgãos competentes, não se permitindo.
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EMENDA
800014·0W P"IHÁ~O/CClMISdo/'UICO"I"io~. }

l':':llMIS9b rnFA'4fuA, rnED..CIQb,' l:u..1lRA EERRlES, rnCJÊJ'OA ElIDIl... Ern~ '-- --'

tJ CONSTITUINTE CAIO POMPEU ~;RTOLEDO

= SEXTO/.rU5TlftCAÇÃO ------------, =---------------n:XTo/JUSTIFICAÇÃO-----------------,

INCLUA-SE, ONDE COUBER, NO ANTEPROJETO CONSTITUCIONAL DA COMISsAo
DA FAMíLIA, DA EOUCAÇAo, CULTURA E ESPORTES, DA CI~NCIA E TECNOLOGIA
E DA COMUNICAÇAo, O SEGUINTE DISPOSITIVO ADITIVO AO ARTIGO 11 (ONZE)
DA SUBCOMISSÃO DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES:

"ARTIGO 11 A UNIAo APLICARA ANUALMENTE NUNCA MENOS DE DEZOI
TO POR CENTO, E OS ESTADOS, O DISTRITO FEDERAL E OS MUNICípIOS VINTE
E CINCO POR CENTO, NO MíNIMO, DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS, I~

CLUSIVE PROVINIEN~ DE TRANSFER~NCIAS, NA MANUTENÇAo E DESENVOLVIME~

TO DO ENSINO, "NOS PROGRAMAS DE EDUCAÇAo, DE ALIMENTAÇAo, SAÚDE, ES
~.s LAZER."

Art. 32 - Dê-se ao paragrafo VI a seguinte redação:

VI - Garantia de auxilio suplememtar ao aluno das esco
las públicas, através de Rrogramas de material didático-escolar,
transporte, alimentação e assistência médico-odontológica e psicol~

gica.

J-U-S-T-I-F-I-C-A-T-I-V-A

JUS T I r I C A ç Ã O

Sabemos que os problemas fundamentais do País ~epousam no ensino
deficiente, na alimenatação demasiado deficitária para grande parte da
população brasileira e na saúde, cujos programas de atendimento não
atendem às necessidades básicas do povo.

A verdadeira preocupação de uma Constituinte, num país que osten
ta a condição de oitava economia mundial, deve ser a melhor distribui
ção de renda e as condições para se criar "uma geração melhor" de brasl.
leiros.

A Emenda Calmon foi um passo excepcional na direção da resoluçã~

cios mais graves problemas sociais do país; em alguns Estados, no enta~

to, especialmente naqueles em que a educação é atribu~ção do Esta90, a
ossibilidade de se gastar o percentu~l exigível em saúde, esporte e l~

zer só ~ complementar - para as prefeituras - a boa intenção do legi~

adoro Cabe, ora, através des~ p~sta, complementar aquele objetivo.

A correção se faz necessária para o atendimento como "a!:!.
xílio suplementar" aos estudantes da rêde pública de ensino qúando a
simples gratuidade da escola não !or suficiente para sua formação em
qualquer nível, e para que os estuDos daquele aluno não sofra~ solu
ção de continuidade.

Se nós não espesificarmos na nova Constituição, vamos
permitir que mesmo aqueles que tenham condições diferenciadas e cu~

sem as escolas da rede privada possam usar defrte benefício.

li educação ou o ensino não poderão ser jamais privilégio
de alguns, numa pátria que se pretende livre, soberana e democráti
ca.

~
~j

= TEXTO/JUSTIFICAÇÃO------------------,

tJ Deputado Chico Humberto

J-U-S-T-I-F-I-C-A-T-I-V-A

Art. 242.-Suprimir, renumerando os demais.
EMENDA
800015·8omi ss ao da f amTIj~~AR1&'ão~~ü'c~çO~18s:o cultura e Esportes,

da Ciência e Tecnolo la e da Comunicacã?,

'I
õ.r---------------TEXTOIJuST1FICAÇÃO----------------,

t: Deputado CHICO HUMBERTO

Art. 112 - Oê-se a seguinte redação:

Art. 112.- A União aplicará, anualmente, nunca menos
de dezoito por cento, e os Estados, o Disfrito Federal e os Munl.
cípios, vinte e cinco por cento, no mínimo, da receita resultan
te de impostos, inclusive os provenientes das transferências, na
manutenção e desenvolvimento do ensino público.

Nosso entendimento é que nós devemos des

viar o sentido dos recursos públicos uma vez' que estes já estão

escassos, e que leis neste sentido já existem como é o caso da

Lei Sarney. E por último por entendermos que se trata de matéria

pertinente e legislação ordinária.

J-U-S-T-I-F-I-C-A-T-I-V-A

~
~

Dep. FLORESTAN FERNANDES

VIII Coms.da Fam. ,da Ed.,Culto,e Esp.,da Ciên.e Tec.e da Comun.
= ----" PLEHARlo/eoNI55ÃO/SUIlCOMISSÃO----------..,

= __-'- i
EJlTO

t JU5TIFl CAÇÃO ,

As transferências de recursos públicos, dinheiro prQ
veniente do esforço e do trabalho coletivo, não poderia privile
giar as instituições que esploram a atividade com fins lucrati 
vos. Daí nossa preocupação em determinar o envio de verbas públl.
cas para a rede oficial de educação.

Da Ciência, da Tecnologia e da Comunicação.

Dá nova redação ao "Caput" do artigo fl!!.

Art. 82 - O Poder Público providenciará, na forma da lei, incentivos
específicos a instituições de ensino e pesquisa, e a Universidades, que reali
zem esforços na área de investigação científica e tecnológica, de acordo com
os objetivos e prioridades nacionais."
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JUSTIFICATIVA

Sob o capitalismo monopolista, as grandes incorporações industriais,

nackrais ou estrangeiras,prescindem da colaboração direta do poder público pa

ra gerar e expandir linhas próprias de pesquisa teconológica de ponta.

§ 3!! - As empresas públicas, estatais e de economia mista aplicarão, obr!

gatoriamente, não menos de 5% dos seus lucros na manutenção de fundos jíe pesquisas,
destinados às agências federais e às fundações estaduais de amparo à pesquisa cie~

tifica e tecnológica.
§ 42 - As empresas privadas, interessadas no crescimento dessas agências

e fundações, poderão destinar contribuições especiais aos fundos de pesquisa cíen
tifica e tecnológica, obtendo como compensação, além do acesso aos cOnhecimentos
produzidos, incentivos e isenções fiscais.

Art 12 - ~ Educação, direito fundamental, universal e inalienável, é
dever do Estado e será promovida. visando ao desenvolvimento pleno da personali

dade humana, a aquisição de aptidões para o trabalho, a formação de uma con~

ciência social critica e a preparação para a vida em uma sociedade democrática.

r=--------------.AuTaR--------------_,
CONSTITUINTE FLORESTAN FERNANOES E OUTROS

,-"c---------- PLII!:NÂ"'O/c:OJolI)SÃO/SUIlCOIol.osio ---,

VIII a. - sunconassão da Educação, Cultura e Esportes

Dê-se a se!Jllnte redaçlkJ ao art 12 do anteprojeto:

EMENDA
800019-1

.:JJSTIFICATIVA

D anteprojeto deixou de conferír à Ciência e à Tecnologia uma expressão
específica, como fatores de criação de conhecimento original. O Brasil já alcan
çou uma posição de relativa importância nessa esfera, no âmbito da América Latina.

Agora, impõe-se consolidar esse avanço e estabelecer normas constitucionais que

orientem o reordenamento do sitema brasileiro. de pesquisa científica e tecnológi
ca. Somente por essa via poderemos alcançar perspectivas de novas conquistas, que

consolidem o uso prático da ciência e a produção de tecnologias avançadas, capa

zes de servir como uma alavanca na autonomização econômica, social e cultural do
PaIs.

JUSTIFICATIVA

Pretendemos, ao apresentar a presente emenda, dar ao artigo 19 do antepr~

jeto uma redação mais concisa, que formule efe~ivamente uma relação concreta en
tre a Educação e a conquista de uma sociedade mais justa" e igualitária.

teRJTAOO FLrnESTAN FERNI\NEi

,- PLUAftlo/ceuu5sÂQ/lu.eOMlssio,-----------,

tJVIII can.Fam•• Ed•• Cult. e Espert., da Ciênc., e Tac. e da cano

EMENDA
800021·2

Emenda ao Anteprojeto da Sú>comissão da Família, do Menor e do Idoso (VIII-C)

Acrescenta ao artigo 5º o seg.dnte § 39:

"Art. 5º ...••....••.....••....•••....•.•.••••••...•.•..•••.•

JUSTIFICATIVA

§ 3!! Toda pessoa é 11vre para investigar a identida
de de seus pais naturais, mesmo em havendo leg!
timação adotiva.·~

~

Dep. FLORESTAN FERNANDES

Da Ciência, da Tecnologia e da Coaulicação:

,.,., JlI.I:Iit.&"10/cO
lollssiotsuICOlfIS3ÃO

---,

• VIII Coms.da Fam.,da Ed. .Cul.t , ,e Esp. ,da Ciên.e Tec.e da Comun.

",, ~ T(XTO/JU5TI'IC"çio---_------------_,

Acrescenta os seguintes artigos, que passam a ser, respectivamente, o 1º

e o 22, suprimindo-se o atu~l artigo 12 e renumerando-se o atual artigo 212:

A prática indicada generalizou-se no direito constituciona:l.. Cum
pre introduzi-la no Brasil.

Cabe ao Estado criar as condições humanas e os meios institucibnais para
o fomento da pesquisa cínt í fica básica e de suas aplicações práticas.

§ 1º - A autonomia do dasenvolvimento econômico prende-se ao grau de au
tonomia do conhecimento científico e tecnológico _ D Estado deve expandir simulta

neamente a pesquisa cientifica básica e a pesquisa tecnológica, para que sejam su
perados a dependêncãa econômica, o atraso cultural e a dominação tecnológica exteE.

na.
§ 212 - A liberdade do pensamento inventivo na ciência e na tecnologia su

bordina-se a valores universais, mas ele não pode nem deve descurar o compromisso
.ocs investigadores e dos técnicos de alto nível com as soluções dos problemas na

cionais e dos dilemas humanos da sociedade brasileira.
§,3!1 - Fica garantido o acesso amplo e gratuito à informação produzida

por órgãos oficiais, sobretudo no campo dos dados estatísticos de uso técnico e

cientifico, no interesse das investigações realizadas na Universidade e nos Insti
tutos de Pesquisa, ou por pesquisadores isolados.

Dep. FLORESTAN FERNANDES
r:-r---------- PLENAflIO/çoMISSi.o/sU8CO.. ISsÃO- ~

111 - Coms.da Fam.,da Ed. ,Culto ,e Esp. ,da Ciên. ,e rec.e da Comun.

VIII - c

Dá nova redação ao § 212 do Art. 6!!:

Art. 69 ••••••••••••••••

EMENDA
800022·1

Art. 212 - Para que se disponha de recursos suficientes. em escala nacio
nal, o Estado promoverá destinações financeiras regulares às instituições públicas

de ensino e pesquisa, sobretudo às Universidades e aos Institutos de Pesquisa Cie~

tifica e Tecnológica.

§ 1!1 - A União ampliará e reforçará a atuação organizada de seu sistema

de apoio, fomento e financiamento dos projetos de pesquisa cintífica e tecnológica

~em todo o pais, atribuindo aos pesquisadores a gestão daquele sistema.

§ 212 - Os Estados destinarão 5% da receita de taxas e de impostos, incl.!!.
sive resultantes de transferências, à criação, manutenção e expansão de Fundações
.de Amparo à Pesquisa Científica e Tecnologica, com 1) objetivo de eliminar causas e
efeitos do eventual subdesenvolvimento econômico e sociocultural regional.

§ 2º - Aos sessenta anos é garantida a aposentadoria integral para os ho
mens e as mulheres, se assim o desejarem.

JUSTIFICATIVA

Trata-se de equiparar os direitos à aposentadoria (ou de isonomia na ap~

sentadoria) do homem e da mulher



VIII - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da Comunicação e 009'-

EMENDA
800026-3

AO,CULTURA,ESPORTES,CIENCIA,TECNG.COMUNIC.

CONSTITUINTE EUNICE MICHILES

EMENDA AO ANTEPROJETO DA SUBCOMISSAO DA FAMíLIA, DO MENOR E DO IDOSO.

r:;--------------- n:xTO/JUSTlFtC"'~AO------------------,

r:;--------- PLIEHARIO/COl.ll'!IÃo/sUaCol.l.ssio------------,

EMENDA
800023·9

VIII- c

Deo. FLORESTAN FERNANDES
r:;--------- PLEHAluo/colollSBÃo/sUBCONISlÃO---- --,

IH = Com.aa Fam., da Ed. ,Culto ,e Esp. ,da Ciên.,e rec.e da Comun.

Acrescentar ao Art.6º o seguinte § 52:
Acrescente-se ao art. 312 o seguinte parágrafo:

Art. 6!!

§ 52 - Os aposentados'por idade não perdem o direito ao equivalente do
décimo terceiro salário, deyendo receber os proventos correspondentes sem qualquer
incidência tributária.

,,~ responsabilidade do Estado promover a vida, não se~

do permitido o aborto como método de planejamento familiar, cabí-
vel, apenas, no caso de estupro, gravidez de alto risco e casos

de má formação fet~l, com possibilidade de vida vegetativa, de
acordo com a lei".

JUS T I F I C A ç A O

.u>TIFICATlVA

A i~e;i(istência de uma 13ª aposentadoria constitui uma discriminação odio
sa, que precisa ser superada com urgência, dado o nível de carência da maioria das
populações i5rln~A~ •

Entendemos ser extrema necessidade constar neste arti~

go que o aborto se constituirá em crime caso seja utilizado como

método de planejamento familiar. A prática abortiva, conforme no~

S8 emenda, só será permitida nos casos previstos, quais sejam,
quando a gravidez for contraída através de violência sexual com 
prometer a vida da mãe e nos casos de má formação fetal.

Emenda ao Anteprojeto da Slb::ooüssão da Família, do Menor e do Idoso (VIII-C)

EMENDA
800027·1

lEPUTAOO FLlJlESTAN FERtWffS

PLEHA",IO/cONls$Ão/suaCOM'SIIÃO J
Can.Fam., Ed., Cult. e Espert., d!l Ciênc. ,e Tec.e da Com.fl VIII.

~
~

lEPUTAOO FLORESTAN FERtWffS

Com.Faro., Ed., Cult. e Esport., da Cilln., e Tec.e da Com.f::iIII-

-------------AUTOR--------------
f::,__--=:=:==:::...c..::::::=..:..=:.==- ~

Dá nova redação ao § 52 do artigo 12:

"Art. 12 .

§ 52 t: assegurado o direito ao divórcio, sendo veda
do à lei o estabelecimento de prazo para novo casamento, bem cE

mo a fixação de limite quanto ao núme.ro de uniões conjugais di~

solvidas."

Emenda ao Anteprojeto da Subcomissão da Família, do Menor e do Idoso (VIII-C)

Dá nova redação ao "caput" do artigo 112:

"Art. 112 A família, instituição fundamental da sociedade, tem direl
to à proteção social, econômica e jurídica do Estado, com vistas à reall
zação pessoal dos seus membros."

JUSTIFICATIVA
=============

JUSTIFICATIVA

o objetivo da emenda consiste em criar melhores condições para
exercício do divórcio.

o

o conceito de "célula básica" é organicista e ultrapassado. Cumpre
definir a família como e enquanto instituição social-chave da sociedade moder
na.

Emenda ao Anteprojeto da Slb::ooüssilo da Família, do Menor e do Idoso (VHI-C)

EMENDA
800028-0

lEPUTADO FLORESTAN fERNIl.NEi

tJ VIII-,

0.-------------- AUTOR------- --,

[-
EMENDA
800025·5

VIII-c
Acrescente ao Art. 112 os seguintes § 612 e § 712:

"Art. 112

'-Com.da Fam. da Ed. Culto e Esp. da Ciên. e Tec.e da Comun.
--------- PLENAlIll0/cONISSÃo/llUIlCON11IIIÃO---- --,

1iT AUTORL- Dep. FLORESTAN FERNANDES

Dá nova redação ao § 112 do artigo 2º:

"Art. 22 ..

§ 62- A Lei não punirá a prática do aborto, quando consentida livremente

pela gestante ou por seu representante legal, bem como nos casos onde houver risco
de vida.

§ 712 - Nos termos do parágrafo anterior os órgãos de saúde pública pres
tarão toda assistência à mulher que se submeter à prática do aborto.

§ 112 Os filhos, nascidos ou não da relação do casa
mento, bem como os adotivos, têm iguais direitos e qualifica

ções, sendo proibidas quaisquer designações discriminatórias

relativas à filiação."

.u>TIFICATIVA JUS T I F I C.A T I V A

Trata-se de retirar o aborto da esfera punitiva e repressiva em que ele

foi colocado na nossa tradiç~ culturaL Em função de sua fé ou de seus valores
cada um pode ou não recorrer à ~arantià constitucionaL

Trata-se de evitar qualquer discriminação com referência aos filhos
adotivos.
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~

I:E'UTJll() FLrnESTAN fERNIlN:.ES

PLENAPUo/CONlSSÃol.u.COMIlUIÃO ]

can.FmI., Ed., Cult. e Espart., da Ciên., e Tec. e da cantJ VIII-

~
~

1E'UTJll() FLOOESTAN fERNIlN:.ES

..,..,...- pt.iEHAltIO/cON.ssio/IIUICONlllio----------

ClJII.FmI., Ed., Cult. e Espart., da Ciên., e Tec.e da cano[lVIII-

8nenda ao Anteprojeto da Slb::anissão da Farnllia, do Menor e do Idoso (VIII-C) 8nenda ao Anteprojeto da Sltlcomissão da Farnllia, do Menor e do Idoso (VIII-C)

Dá nova redação ao "caput" do art. 3º:

"Art. 3º D planejamento familiar, fundaBo nos princípios da pa

ternidade livre e responsável, na dignidade humana e no respeito à
vida, é decisão do casal, competindo ao Estado colocar à disposição
da sociedade recursos educacionais, técnicos e científicos, para o
sxercícío desse direito."

JUSTIFICATIVA
=============

,-
Dá nova redação ao inciso II do § 22 do art. 3º:

"Art. 32 .

II - inseminação "post IIIlrtem", a maternidade subst!.

tutiva, os bancos de embriões humanos, a crio
conservação de embriões e a procriação artific.!.

al, com fins comerciais ou experimentais."
A emenda visa. dar expressão mais concisa, precisa e eLeçan

te ao "caput" do artigo. JUSTIFICATIVA

Iô preciso deixar em aberto uma possibilidade que pode ser aúnica p!!

ra a mulher e o marido decidirem ou não ter filho.

8nenda ao Anteprojeto da Sltlcomissão da Farnllia, do Menor e do Idoso (VIII-C)

~-------------...UTDR------- _

[JVIII- can.Fam., Ed., Cult. e Espart., da Ciên., e Tec.e da cano

~
~

[JVIII-

I:E'UTJll() FLrnESTAN fERNIllffS

Pl.ENA'Uo/cON.ssio/sUIICOMUISÃO 1
can.Fam., Ed., Cult. e Espart., da Ciên., e Tec. e da cano

~
~

Dá nova redação ao § lº do Art. 3º:

"Art.3º .. Emenda ao Anteprojeto da Sltlcomissllo da Farnllia, do Menor e do Idoso (VIII-C)

§ 12 Os programas de planejamento familiar levarão

em conta as condições de trabalho dos cônjuges, de permanência

no lar, saúde, educação, cultura, lazer e segurança a serem co~

feridas às famílias."

Dá nova redação ao "caput" do artigo 42:

"Art. 42 A criança tem direito à proteção do Estado e da soci~

dade, sem distinção ou discriminação por motivo de raça, cor, sexo,
deficiência física ou mental, lingua, religião, õrigem, nascimento

ou qualquer outra condição, quer sua, quer de sua família. n

JUSTIFICATIVA
============= JUSTIFICATIVA

Trata-se de incluir duas condições essenciais à capacidade dos cônju
ges de aumentar ou diminuir o número de filhos. Trata-se apenas de completar a enumeração das condições que podem e~

volver estigmatizações negativas da criança.

VIII-

I:E'UTJll() FUI1ESTAN fERNIlN:.ES

~ PLt.NARIO/cONISSÃO/SUllCOMIS.io-----------,

can.Fam., Ed., Cult. e Espart., da Ciên:, e Tec. e da cano

~
~ VIII-

I:E'UTJll() FLrnESTAN FERNAIES

can.Fam., Ed., Cult. e Espor., da Ciên., e Tec, e da cano

8nenda ao Anteprojeto da Sltlcomissão da FlJJlÍ1ia, do Menor e do Idoso (VIII-C) Emenda ao Anteprojeto da Sltlcomissão da Farnllia, do Menor e do Idoso {VIII-C)

.....................................................
Dá nova redação ao § 2!! do artigo 3º:

"Art.32 .

Dá nova redação aó § 1º do artigo /jl!:

"Art. /jl!

. .

§ 2!! As pesquisas e experiências de genética humana

dependem de autorização prévia das pessoas envolvidas ou de

seus responsáveis e dos órgãos competentes, não se permitindo:

§ I!! O direito à vida, à saúde, à alimentação e à fe
licidade é plenamente garantido em todas as fases de formação -;

desenvolvimento da criança, devendo o Estado prestar assistên

cia àqueles cujos pais não tenham condições de fazê-lo. n

"............................................................. JUSTIFICATIVA
=============

JUSTIt="ICATIVA

Iô importante que a norma constitucional regule a faculdade de deci

são das pessoas envolvidas.

O objetivo da amenda prende-se à necessidade de apontar o elemento

crucial, que se refere ao crescimento biológico, psicológico e cultural da
criança, e agregar a garantia ao sentimento de bem estar pleno, que dá sentido
à vida.
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~

IJEPUTAOO FLlllESTAN FERNAN:ES

r----------- PLIlHÁIlIO/cONISSÃo/sUICOMIIIÃO----------

êlVIII Can.Fam., Ed., Cult. e Esport.da Ciên., e Tec. e da Can.

EMENDA
800035·2

Can.Fam., Ed., Cult. e Espor., da Cilln.; e Tec. e da Can.

IJEPUTAOO FLlllESTAN FERNI\NES

r.;T--------- PLIENAII;IO/cON.SSÃO/SU8COMISdo---------_t: VIII-

r;-r---------------TEXTO/.ll,ISTlfICAÇ.io------------------,

8nenda ao Anteprojeto da SWcomissão da Família, do Menor e do Idoso (VIII-C) Emenda ao Anteprojeto da SúJcomissão da Família, do Menor eoo Idoso (VIII-C)

Dá nova redação ao § 2º do artigo 4ll:

"Art. 4ll

Dá nova redação ao inciso III do § 6º do art. 4ll:

"Art.4ll ..

§ 2º D direito à educação e ao lazer é assegurado

desde o nascimento, devendo o Estado garantir, às famílias ne

cessitadas, gratuidade de educação para as crianças de até seis
anos, em instituições especializadas."

JUSTIFICATIVA
=============

§6º

III - será estimulada, para os menores da faixa de

dez a dezesseis anos, a preparação para o trab.§.

lho, em instituições especializadas, onde será

assegurada a alimentação e os cuidados com a

saúde."

~ necessário incluir o lazer, elemento frequentemente negligenciado
como direito da criança.

JUSTIFICATIVA
======"=======

~
~

Temos de introduzir novas práticas na preparação e treinamento do

menor para o trabalho .: No caso, fica elevado o limite de idade.

0---=--:0---- PI.It:I.IARIO/cOWI5Si.o/SU.CO.. ,SSi.O~ --= - - _,[J COMISSÃO FAM:LLIA, EDUcAÇÃO, CULTURA E ESPORI'ES ,CItNCIA/TECN,COM. 1

liJ AUTORr- DEPUTADO INOCtNCIO OLIVEIRA
~
~

IJEPUTAOO FLlllESTAN FERNAN:ES

~I
r:-r--------------- TEXTO( ..IlJSTlflCAÇÃO----------------,

li PLENÀRIO/Ç.OlolISlÃo/susCOMISSÃO IlJ VIII Can.Fam., Ed., eult. e Esport., da Ciênc., e Tec., e da Can.

(,_' ...=..:=c..:..==~==-- ----'

8nenda ao Anteprojeto da Slilcomissão da Família, do Menor e do Idoso (VIII-C) r;-r TEllTOI.lUSTlfICAÇÃO --,

Acrescenta, onde couber, o seguinte artigo:

"Art. Os adolescentes vivem, em nossa sociedade e na civiliz.§.

ção industrial, um período de crise de personalidade e de auto-afiE.
mação. Eles devem encontrar na escola, na família e na comunidade
condições especiais de proteção, li seus direitos econômicos, sociais

e culturais, de aprendizagem orientada, de práticas de lazer e des
portivas, bem como de ~espeita. compreensão e tolerância à suas re~

loçpes :de' companheirismo.

O Artigo 99 do anteprojeto da Subcomissão da Ciência e Tecnol~

gia e da Comunicação passa a vigorar com a seguinte redação:

"Artigo 99 - A c011J3trução de centrais nucleoelétricas ou de ~

sinas industriais para produção ou beneficiamento do urânio ou

de qualquer outro minério nuclear, dependerá de prévia comuni

cação ao Congresso Nacional. "

JUSTIFICATIVA:

,.,.,. TI[XTo/JUSTI .. 'C·V
l o

-,

8nenda ao Anteprojeto da SliJeomissão da Família, do Menor e do Idoso (VIII-C)

J,USTIFICATIVA
=============

O adolescente é frequentemente ignorado j como e enquanto tal, na

enumeração das garantias constitucionais. A emenda visa suprir tal lacuna.

~
~

Deputado JESUS TAJRA

A matéria é tipicamente da discrição do Poder Executivo. Toda

via, pela importância de que se revestem para o pais tais em

preendimentos, é natural que haja a participação do PoderLegi~

lativo. Assim,este poderâ atuar de forma imediata e eficaz de

modo a fiscalizar o cumprimento das normas pertinentes que vi

sem a preservar a segurança da população e do meio ambiente lo

cal.

= Tr.:XTOI.lUSTIFICAÇÃO -,

r=-r--------- PLENÁRIO/cONISdo/auJCONlsaio----------_,

Comissão Temática VII! (C.da Família, da Educa~ão,ect.)

_____________ AIJTOR _

tJ

EMENDA
800037·9

IJEPUTAOO FLlllESTAN FERNAN:ES

.,- ,.LEHÁ"IO/CONISSÃO/SUBCoNllllÃO----------

Com.Fam., Ed., Cult. e Espot.da Ciên.; e Tec. e da Can.~VIII-

[if-------------AUTOR--------------

L

Dá nova redação ao inciso II do § 62 do art. 4ll:

"Art.4ll . Emenda ao Ante~rojetó da Subcomissão da Família,
do Menor e do Idoso.

II - é vedado ao menor de 16 anos o ingresso no me,!.
cado de trabalho, salvo em condição de aprendiz,

por período nunca superior a três horas diárias;

JUSTIFICATIVA
=============

Inclua-se onde couber:

Art. 12 - A família terá direito à proteção

especial do Estado, em favor da

qual será constitui do o Fundo de Proteção à família, tendo em vi~

ta sobretudo as famílias carentes.

Impo1!-se elevar o limite da transição para o trabalho entre os meno- Parágrafo único'- Para assegurar a manuten-

res. ção do Fundo de

à família, a União destinará 5% (cinco por cento) de sua

Proteção

receita
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.."..-- -,- TltXTO/JUSTI'ICAÇio-----------------,

Inclua-se onde couber:

~
~

Nos termos do Código Penal, vigente há mais de
quarenta anos, são os menores de dezoito anos inimputáveis,
isto é, penalmente irresponsável.

Ficam, portanto, impunes os menores de dezoito '
anos, pois a norma penal não os alcança, não obstante prat!
quem graves crimes contra a sociedade.

Causa profundos temores o aumento sempre cresce~

te da criminalidade, que gera a insegurança, mormente nas '
grandes cidades brasileiras, com a multiplicação de assalto~

à mão armada, homicídios, seqüestros, furtos, estupros e ou
tros tantos delitos graves, que abalam a ordem jurídica.

Ao Legislador Constituinte cumpre estabelecer pr~

vidências eficazes para conter, ou quando possível/diminuir'
o indice de criminal idade violenta, para que se propicie 'a '
família brasileira um mínimo d~ tranqUilidade e segurança.

Basta uma leitura de jornais para se constatar que
é alarmente a frequência de delinqUentes com idade entre de
zesseis e dezoito anos e que não são punidos penalmente, de
vez que a responsabilidade penal está posta pelo direito po~

sível a partir dos dezoito anós.
Entendemos que o homem, a partir dos dezesseis anos

deve responder penalmente pelos atos anti-sociais e crimes '
que venha a praticar, como está previsto em várias legisla
ções penais do mundo contemporâneo.

E essa é precisamente a alteração que introduzimos
na política criminal, a fim de que não fiquem impunes auto
res de graves crimes contra a coletividade.

Com dezesseis anos de idade, já tem o indivíduo s~

fiei ente discernimento para que possa distinguir entre o bem
e o mal e, se prefere trilhar por este último caminho, deve'
responder pela sua conduta delituosa e ser alcançado pelas I

sanções penais.

O Instituto de Adoção é extremamente complexo em nos
~o País, o que dificulta sobremaneira o atendimento ao menor desam
parado.

Sabendo ser a questão assistencial voltada para a cri
ança e o adolescente um dos entraves para o pleno desenvolvimento
da comunidade, do ponto de vista do bem-estar social, esperamos,com
a introdução de facilidades e incentivos às famílias que se dispus~

rem a proteger e educar menores carentes ou abandonados, minorar o
sofrimento desses jovens, oferecendo-lhes ao mesmo tempo, oportuni
dade de receberem, além dos cuidados básicos, carinho e todos os d~

mais benefícios que só o convívio-familiar pode oferecer.
Como forma, tamb~m, de desafogar as instituições as

sistenciais, sempre superlotadas, criamos a subvenção financeira
que embora possa parecer onerosa à União, será apenas desviada dos
órgãos assistenciais próprios, cada vez que uma criança for recolhi

n e se f e ..

JUSTIFICATIVA

Disposições Gerais

Art. Os menores de dezesseis anos são penalmente
inimputáveis, ficando su~eitos às normas estabelecidas na

legislação específica.

JUSTIFICATIVA

Comissão da Família Ed. Cult.Es . Ciência Tec.eC muni

DEPUTADO ANTONIO SALIM CURIATI
r."T--------- PLENARlo/eOM'ssÃo/sUDCOMISSÃO------------,

r:-r--------------- n:XTo/olU5T1flCAÇio,----------------,

~
~

de impostos, ficando os Estados e o Distrito Federal com a obriga
ção de concorrer com o mesmo percentual,incidente sobre suas res 
pectivas receitas de impostos, consideradas,para a sua aplicação ~

fetiva,as necessidad~s básicas de alimentação,moradia,vestuário e
saúde.

Sala das Sessões, maio de 1987

Art. 2Q - Lei ordinária definirá os crité 
rios de aplicação do Fundo de Pr~

teção à família,observada a ordem inversa da renda per capita do?
Estados.

Art. A lei estabelecerá subvenção a casais que se di~

puderem a receber em seus lares, fora da adoção, menores abandona
dos, carentes ou órfãos, com o fim áe prestar-lhes proteção e educ~

ção de acordo com condições que essa mesma lei estabelecerá.
Parágrafo Onico: A subvenção referida no caput será

paga pelo município, mediante repasse da União.

Deputado JESUS TAJRA

JUSTIFICAÇIlO

o orobfema social da família carente no Brasil exi
ge solução imediata. A última Comissão de Inquérito realizada na
Câmara dos Deputados sobre o menor abandonado oferece dados esta~

recedores,revelando que o drama do menor é,antes de tudo,o drama
da família,sendo aqueJe mera consequência. Não se pode,assim, r~

solver o problema do menor sem que se resolva o problema da famí
lia pobre sobre cuja sorte não pode ser indiferente o Estado.Essa
é uma exigência da sociedade brasileira, no seu todo, e constitui
preocupação já longamente manifestada pelo legislador brasileiro.

Há de encontrar-se uma forma para dar solução c~

bal a esca situação e a que me pareceu mais adequada,para o mome~

to,é a prevista na presente Proposta de Norma Constitucional, uma
vez que a questão transcede Os limites da legislação ordinária,p~

ra colocar-se no plano constitucional.
A sociedade brasileira não pode mais conceber a f~

mília como sendo constituida somente pelo casamento. O casamento
é fator de estabilidade, de proteção jurídica, da legalização da
união do homem e da mulher. Mas fora dele se criam situações de
vida em comum em que o homem e a mulher se unem por laços está
veis,durante anos e anos, mantendo prole em estado de casado.Para
essas uniões não se pode negar a existência de uma família,que é
antes um fato natural do que uma criação jurídica.t a natureza que
cria a necessidade da união do home e da mulher. Cabe à lei esta
belecer os direitos decorrentes dessa união e o casamento é corol!
rio dessa necessidade.

A proposta portanto, tem o objetivo de definir f~

.a de constituição da família e encontrar os meios para assegurar
lhe tratamento condizente com a sua dignidade, importância social
e missão humana.

E bom lembrar que uma das piores ocorrências de mi
séria total, desgraçadamente assíduas, é a mãe carregada de filhos
.enores, deixada ao abando~o pelo homem que nela gerou esses fi
lhos. Cria-se com isso um'estadó de carência absoluta,que prolif~

ra em debilidades orgânicas, mortes, atrasos mentais e debandada
de sobreviventes para a mendicidade, o saque, o vício ou a violên
cia. E uma situação de atrocidade que justifica e até impõe a pr~
sente proposta.

omissão da Família Ed.Cult.Es .Ciência Tec, e Comunica ão.
~ '~NÂfUO/cONISsio/ClJ'COMlssio-----------,

f: DEPUTADO ANTONIO SALIM CURIATI
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~
~Teão Cultura e E ortes da Ciênc'

ANTONIO SALIM CURIATI

A nível municipal, elaborar-se-á legislação específl
ca fixando os limites da extensão e profundidade de atuação destas
modalidades de persuasão.

E aqui importante salientar a importância da coexis
tência pacífica, permeada pela justiça, entre as Prefeituras e as
empresas de publicidade e propaganda, sobremodo as empresas de co
municação visual, que são as mais visadas, visto esbarrarem em vá- ~

rias normas, muitas vezes arbitrárias, com fundamentos sem muita'
solidez quanto ao bom senso e à razão.

A ocorrência de atitudes tão reacionárias devem-se,'
muitas vezes, a profissionais sem ética que, ferindo os acordos e~

tabelecidos em suas entidades de classe, exorbitam no seu "direito"
de trabalhar e prejudicam a todos: à população, "poluindo" os seus
locais de lazer ou de orgulho nacional e aos seus colegas de ,trab~

lho, provocando a ira dos sempre existentes defensores dos bens da
comunidade.

E preciso, pois, que haja uma diretriz que paute o
bom desempenho destes profissionais, que com o êxito de seu traba

lho propiciam emprego a milhares de trabalhadores nos mais diferen
tes níveis, assegurando-lhes conforto e vida digna.

Acreditamos que os assuntos aqui comentados são im-'
portantes molas para o desenvolvimento e progresso de uma Nação,pois
elas fornecem e propagam informações, que serão úteis para que o
consumidor conheça os produtos que talvez venha a comprar, servind~

se das informações obtidas através destes meios de comunicação.
Para relembrar a importância deles, basta-nos lem

brarmos de como tomamos conhecimento das campanhas de vacinação - ,
SABIN - como participamos' de campanhas cívicas. "diga não à Violên
cia" ou a da AIDS, que está comovendo toda população. Aqui elas pe~

dem todo caráter, pernicioso, que muitos alegam esses matérias abri
garem, e só se revestem de fatores positivos para qualquer camada '
social. E a democratização da informação.

€ para que não se deturpe a função e a validade de '
publicidade, da propaganda e das comunicações visuais ao ar livre é
que lícito que se insira na nova Constituição artigo específico re
gulando e dando legitimidade ao exercício destas honrosas profi~

sões, empenhadas na difusão de informação, cultura e entreternimen
to para o progresso, a melhoria da qualidade de vida, e desenvolvi
mento da livre iniciativa e o fortalecimento das instituições demo
cráticas do País.

sos jornais, semanal ou mensalmente, com as revistas e, diuturna-'
mente, através do rádio, da televisão e dos "out-doors", aqui cha
mados de comunicação visual ao ar livre. Por isso, a necessidade'
de se estabelec~r competências para legislação e fiscalização des
tas áreas.

Inclua-se onde couber:
Art. -Ficam instituídos descontos nas tarifas de tran~

portes coletivos para idosos com mais de 60 anos da forma que se se
gue:

I-Gratuito - para transportes urbanos, habi
litando os portadores de carteira própria, de caráter intransferível'
expedida pela seção competente junto à Prefeitura.

lI-Desconto de 50% nas tarifas de transportes
coletivos intermunicipais, mediante apresentação ,de carteira de iden
tidade ou qualquer outro documento oficial à hora do embarque.

III-Desconto de 30% nas tarifas de passagens '
interestaduais, mediante apresentação ~e carteira de
qualquer outro docun.ent.o oficial à hora do embarque.

,- AUTOIt • _

de transportes
identidade o~

r.;-r--------- PU:IIIARIO/cONlssiotSUISc:Oll lssio-----------,

= TE:XTO/o1USTIF1CAÇ;,O----------------,

~,
~

Estados Institutos
escolhidos entre '

Art. Serão criados nos Municípios e
de Adoção, compostos por 'um Presidente e 6 membros
os diferentes setores d~ comunidade.

JUSTIFICATIVA

Esta proposição trata de assunto jamais antes mencio
nado em nossas Constituições visto representarem a contemporaneidade
em que vivemos.

Os setores responsáveis 'pelo amparo do menor em si~ua
ção irregular (expressão técnica do menor abandonado), encontram-se'
em enormes dificuldades, face ao número sempre crescente de demanda e
às dificuldades criadas pela legislação atual referente à adoção.

O dilema consiste em, sem perder de vista a proteção '
do menor, criar-se instrumentos que facilitem sua adoção.

Para tanto estamos sugerindo a criação de Institutos '
de'Adoção, experiência que obteve pleno êxito no Estado de São Paulo.

Tal, hoje, o número de menores abandonados que se tor
na um imperativo inadiável a edição de normas destinadas a facilitar'
o amparo do menor e à natural vocação e altruísmo daqueles que prete~

dem recebê-lo em seus lares
Entretanto,obom desempenho dessa empreitada depende dl

retamente do apoio do Município, do Estado, da Federação e da to:Ja a comunidade.

Art. 12 - Compete à União:

Inclua-se no Capítulo da Comunicação:

Parágrafo ~nico - Fica criado, no âmbito federal, um
Instituto de Adoção destinado à coordenação geral dos Institutos Re
gionais.

Art. O adotado { considerado dependente econômico do
adotante para todos os efeitos legais, e os adotantes terâ6desconto '
especial no imposto de renda, bem como poderão fazer jus ~subvenções

oficiais.

JUSTIFICATIVA

IV- Legislar sobre Publicidade, Propaganda e Comunic~

ção Visual ao ar livre, nas normas gerais.
Art. - Compete ao município fiscalizar a execução,

na justa medida, de acordo com norma geral estabelecida pela União,'
l=om as possíveis adequações de caráter regional ou municipal.

Parágrafo ~nico: Este poder delegado ao Município é
de fiscalização e não poderá ter, jamais, o poder coercitivo, pois I

estará assim ferindo o princípio do justo direito.

A Propaganda, aqui, devemos entender no seu sentido'
político, como forma de divulgar, doutrinar opiniões ou informações,
,=om o fim de influenciar o comportamento do público em geral ou de '
um grupo de pessoas considerados como cidadãos.

Quando a divulgação tem sentido comercial, cujo intui
to é de influenciar o público co~o consumidor,é tratada como publicl
dade.

Na soçiedage contemporânea, baseada no capitalismo, a
Publicidade adquiriu status de grande importância,ainda mais depois'

do advento da era do "mass média".
Todos nós, querendo ou não, estamos sendo constante

mente influenciados pela publicidade. A publicidade faz parte de
nossas, vidas. entrando em nossos lares, logo de manhã, com os nos-

!J

tJ Comissão da

fªJ 'LfNARIO/cOAussio/cUBCOIllISSÃO

~Comissão da Família•..•...................Comunicação.

r=-!, TEXTO/.lUSTlFIC4q;,O ---,

=....,.- TEXTO/JUSTlFIC...Ç;,O ---,

liJ AUTOR

l- DEPUTADO ANTONIO SALIM CURIATI

I!T AUTOftl- DEPUTADO ANTONIO SALIM CURIATI
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Parágrafo ~nico: As passagens adquiridas com os des
contos determinados neste artigo não poderão ser utilizados por pass~

geiros não-idosos, a não ser que seja efetuado o p3gamento da difere~

ça até a hora do embarque.

JUSTIFICATIVA

Como normatização do divórcio - dissolução do casamen _
to - fica facultado à lei regular ,os casos, respeitando, no entan
~o a exigência de separação prévia por mais de dois anos, que pode
rá ser judicial ou de {ato, comprovado pelos meios processualmente
admitidos. E sem limitar o número de pedidos.

1':'1,--------------- TUTO/"uSTlFIC...~io---------------___,

Não constituirá portanto uma aberração oferecer-lhes
algum benefício na sua forma de locomoção, pois está longe a possl
bilidade de causarem eles grandes distúrbios na orupação de luga
res nos transportes urbanos.

Esta proposta visa atender à população idosa, com
mais de 60 anos de idade, que apesar de terem contribuído para a con~

trução e o desenvolvimento desta Nação com sua força produtiva por
anos de suas vidas, na velhice, recebem, quase que na, sua maioria,ap~

sentadorias ou pensões irrisórias, insuficientes até para a sua sobre
vivência.

lu ',!, 'ui'

PLlM.."IO/c:Olollsdo/luaeOIol's'io------- _

Entretanto, o modelo de nacãonatãzaçãc a ser adotare deve oromaver a integra
ção da demanda Incustrãaí das Emp:es,\s Nacio,a5.s à caoací.tação tecnológica -;
dos centros ds Pesquisas das Universidades Brasileiras, favoreceado a conco

mitc:nte absorção e geração dos processos pro::iutivos, à medida de sua ~bili

dade téonica e econômica. -

A ccnsoEdação de qualquer iniciativa nascente, na á~ea industrial, depende'
do pleno acesso ao comecínento tecnológico preexistente dtsoonível , vis
to que as atividades inovadoras são geralmente precedidas pelas atividades '
de cópia ou reprodução do que já foi feito, ou se faz, em tezmos de técní _

cos e processos, em qJalqu~r parte do mundo.

Justif'cativa - A garanEa da Soberania Nacional pressupõe a garantia da ':n
dependência tecnológica e ind~strial do país, assegurando-se o desenvnlvãmeri

to ~ntelectual, a melhorca das condições de vida e tra'Jalho, cem corno ~
acesso da oonutação aos produtos essenciais resultantes d~. tal tecnologia.

Será assegurado a todo setor da economia em fase de desenvolvimento tecnoló
gico e industr:al, qoe não houver atingido grau compatIvel com as necess! da
des de ~ese;wolvimento do Pa':s, a não privilegiabilidac'e referente à proprie
dade indústr':c:l. No interesse da Soberania Nacional, o País poderá deruruaíar
a qoalqoez temno os Ilco::dos :n':ernacionais de Patente.

t:J OEPUTAOO JOSt aIAS loUlAD

(=l ;so:rr;
..,..,--------------- TuroIJIJSTlFlCAÇÃO---- ---,

Subcoodssão da Ciência e.T!lÇnologia e da ClJIIJJ1icação
Ao A~t:gu propostn pelo Senador Odaci= Soares a::Ie&5ll:e-seo seguínte:
Pág.13
Parágrafo I1nico -

~
~

capítulo DA
parágrafos ,

Modifique-se a redação do art. lQ do
FAMílIA,'DD MENOR E 00 IDOSO, e seus
que passarão a ter o seguinte teor:

DA FAMíLIA, EOUCAÇl\O, CULTURA •••

MENDES RIBEIRO

Apesar disso, eles têm que suprir suas necessidades
básicas de alimentação e moradia que lhes consome toda sua renda.

Acreditamos que os idosos não devem ficar privados'
de se locomover pela falta de recursos. Muitas vezes, a,necessida
de de ir e vir é imperiosa para eles, em decorrência da saúde pre
cária devido à avançada idade, na procura de assistência médica no

tratamento de saúde.
Se não por isso, eles devem também ter direito 0tse

locomover em busca do convívio com seus familiares e amigos,ou si~

plismente, buscando o lazer comunitário.
Ademais, entendemos que os idosos não se locomove-'

rão sem necessidade, allatoriamente, pois a vida moderna causa, e
maioria deles, temor devido ao tráfego intenso e à crescente vio
lência urbana.

.-- PLEHAlUo/c:ONISSÃo/sUIlCOMIUÃO-- _

l:? COMISSl\O

l!J,-------------AUTOR--------------

ART.

§

§

- A família será constituida pelo casamento ou por u
niões estáveis, obedecidas a igualdade entre o ho 
mem e a mulher, e receberá a tutela do estado.

- A lei assegurará assistência à família e coibirá a
violência nas relações familiares e o abandono dos
filhos menores ou dependentes.

O casamento será civil e sua celebração será gratul
ta.

Deputado FFANCISCO CAR~~~RO ] EJ
~ PLUÂ"IO/COIolISdl)/suacOM1SSÃO'------------, =~

-SUBCOMISS~O DA FAMILIA, DO MENOR E DO IDOSO

~--------------_TI:XTO/"U'TI,.IC,4ÇÃO----------------,

COMISSAO DA FAMILIA, EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES, DA CIENCIA

E TECNOLOGIA E DA COMUNICAÇAO

EMENDA ADITIVA

§ 3Q - O casamento poderá ser dissolvido no~ casos expres
sos em lei e sempre que comprovada prévia separação
por mais de dois a~os.

JUSTIFICATIVA :

CAPíTULO DA FAMíLIA, DO MENOR E DO IDOSO

SEÇl\O II

O novo conceito de família respeita, como inovação,
uma situação amplamente defendida pela doutrina e já reconheci
da por nossos tribunais: as uniões estáveis.

t garantida a igualdade entre o homem e a mulher, o que
é exigência natural da sociedade moderna. ~ afirmada a proteção do
Estado.

ART. 4Q § 7Q

DO MENOR

O abandono material ou intelectual do menor, su
jeitará os pais ou responsáveis à punição e à

reparação dos danos causados,' nos termos da l~

gislação penal e civil

Fica estipulada a exigência de lei ordinária a regular
a obrigatoriedade de ass1stência à família e, sôbretudo; a punição
à violência nas relações familiares e nos casos de abandono de me 
nor ou dependentes que, mesmo maiores, por situações adversas , ca
reçam do auxílio para sua subsistência.

JUSTIFICATIVA

Os menores abandonados, se constituem em grande parte, sem que
até sejam por isso responsáveis, numa fábrica de geração dema~
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ginais e criminosos - por vezes de alta periculosidade no meio
da sociedade.

t, portanto, dever e conveniência da União, dos Estados e Muni
cípios anular e prevenir a geração dess~ câncer social.

A fim de promover um desenvolvimento à solução deste problema, pr~

cisamos ~stabelecer instrumentos legais, eficientes no combate à
sua principal causa: a irresponsabilidade dos pais ou ~tutores.

nando excrecências para-fiscais, fundadas no centràlísmo autoritário

da~Un~ão e promovidas pelo Poder Executivo discricionârio.

Propõe-se, pois, a eliminação gradual do Salário-Educação
aliviando os empresar~os deste õnus fiscal e transferindo, conse
quentemente, este custo para o orçamento do Poder Público em seus
três níveis: União, Estados e Municípios. Simultaneamente propõe-se
dez anos para esta gradual extinção, tempo suficiente para a adequ~

ção dos orçamentos públicos a esta nova realidade fiscal. Nesse ín
ter~m, propõe-se que o salário-educação seja integralmente destina
do ao reaparelhamento dos municípios, a fim de que se capacitem à
atribuição de pxomctaz o estudo básico público e gratuito a todos ·os
seus habitantes.

COMISSAO DA FAM!LIA, DA EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES, CI~NCIA E

TECNOLOGIA E DA COMUNICAÇAO

PLENÂRIO/CON.'sio/sUICplil'l.b--- _

--------------AUTO.---------------

~----------------'KXTo/"'uSfl.ICAÇÃO-----------------,

[:J Deputado José ELias IoUrad

~
~

~ PLENARIO/ÇOl.lISSÃo/suIJCOMISsio-----------,

~~-5UBCOMISSAO DA EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES

~ :-:"'UTOIt _

~j Deputado FRANCISCO CARNEIRO

EMENDA ADITIVA Ao Anteprojeto da SUbcomissão da Educação,CUltura e Esportes, página 25
acrescente-se:

ART. 2Q IX Desenvolvimento do Espírito Cívico, do amor e res
ponsabilidade para com à Pátria~ ~crescente-se o inciso V ao Art. 39:

JUSTIFICATIVA

O Estado, é um Orgão prestador de serviços. Recebe do povo o po
der de 'governar, gerindo o dinheiro público para proporcionar
serviços comunitários e assegurar a cada pessoa o direito de ser

ela mesma.

A Educação compreenderá a formação global do indivíduo, não hmitando-se
apenas à simples instrução, estando voltada para a identificaç~o e solu
ção dos problemas .que afligem o povo e o País, buscando com isso, seu de
senvolvimento independente e o progresso científico, tecnológico e cul
tural.

Justificativa

Ao Anteprojeto da SWcan1ssão da Educação, CUltura e Esportes, página 25

A consolidação do processo democrático, a garantia da soberarua Nacional
e a conquista de u'ma sociedade fundamentada não na exploração mas no eer
cício crítico e livre dos ~direitos e deveres do indivíduo, ccnsíderandor

em sua totalidade, pressupõe a garantia do acesso de todas as condições
necessárias a seu pleno desenvolvimento, dentre as quais a educação eme.!'.
ge como uma das questões prioritárias.

Assim, a consideração do direito à educação transcende ao simplês proce~

so de reprodução formal, englobando o Incentfvo ao progresso cient!fico,
tecnológico e cultural, inseridos na constante identificação e busca das
soluções necessárias ao pleno desenvolvimento do País.
Neste contexto, cabe ao Estado dar inteiro respaldo à área, definindo '
prioridades, reestruturando currículos, notadamente d parte profissio~

lizante, para que sejam formados Indi víduos cada vez mais qualificados.

l:J DeDUtado José Elias IoUrad

tJJl]1C

~
~N IA E TECNOLOGIA E DA T~?!J~~~;~~=O ---,

Senador Constituinte JUTAHY MAGALHÃES

Compete ao Estado também desenvolver, através da Educação, o Es
pírito Cívico, do amor e r eporisabí Lí dade para com a Pátria. Afim
de que permaneça sempre viva a chama da nacionalidade.

Inclua-se, onde couber, nas Disposições Transitórias:

Art. - O produto da arrecadação da contribuição Salário-Ed~

cação será destinado aos Municípios de acordo com o critério de al~ ,
nos matriculados no ciclo básico ?a rede oficial municipal. A con 
tr~bu~ção será reduzida de um décimo por ano, a partir do exercício
de 1989, ext~ngu~ndo-se def~nitivamente no térm~no de 1998.

Parágrafo - - O recolhimento do Salário-Educação será
realizado através do Sistema Nacional de Assistência e Previdência
Soc~al e se destinará ao reaparelhamento do sistema educacional dos
municípios e financiamento de seus programas educacionais dela grau.

COMIssKo DA FAM!LIA, DA EDUCACKo, CULTURA'E ESPORTES
~---------- PLI[NÂIlIO/CONI'.lo/.UICOMlasio---------_---,

JUSTIFICACKo Acrescente-se ao artigo 4Q o seguinte inciso:

O financiamento da educação no Brasil recebeu impulso consl
derável com a instituição do Salário-Educação. Agora, porém, insti
tu~-se novo Sistema Tributârio, no qual se tende à eliminação das
vinculações de toda ordem e também das contribuições para-fiscais.
Com efeito, na condição de oitava economia industrial do mundo, o
país já se encontra virtualmente capacitado a gerar recursos para

o dese~volvimento dos setores sociais, na estrutura tributária básl
ca incidente sobre a renda agregada, produto industri~lizado, circ~

lação de bens e serviços.

~ tempo, também, de simplificar o sistema tributário, unifl

cando tributos incidentes sotire fatos geradores semelhantes e eliml

Todos os estabelecimentos de ensino ficam sujeitos à definição~de um Pro
jeto P~dagógico como cãracterística precípua para seu funciOnamento, en _
volvendo ensino, pesquisa e extensão.

Justif~ativa - Cabe ao Estado dar condições e mesmo custear orojetos
que tenham como finalidade pesquisas de caráter tecnológico e/ou apr.!.
moramento cultural com o objetivo de Incentfvar e promover as ciêncl
as de maneira geral.

Tais medidas contribulrão,inevi~avelmente, a um progresso e desenvol
vimento de nossa Nação.



,.,.-------------- AUTOR---------------
Deputado José Elias lokJrad

[!Jr--==~----- 'l.lNAIUo/COMlSlÃo/IU.COIfIUi,O

~
~

IE'lJTPOO .XISE ElIAS loUW:l

l:".----=::------- 'LINÁ"IO/COll.ssio/sUICOllISslio

~
~

=r---------------- rf1.rO/olUSr'''cA;ÃO-----------------,

Ao Anteprojeto da SWcanissão de Educação, Cultura e Esportes, página
25

Ao Anteprojeto da Subcanissão da Educação, CUltura e Esportes, pág.25

Acrescente-se ao Art. 7º o seguinte inciso:
Entre os Incisos I e Ir do Art. 3º. acrescente-se:

o provimento dos cargos iniciais e finais de carreira do Magistério será

efetivado mediante concurso público de provas e titulos em todos os est.§!.
belecimentos de ensino.

As verbas públicas para a Educação deverão ser exclusivamente utilizadas
na Rede Pública, excetuando-se as instituições educacionais fJ.lantrópi
cas, de benemerência e de utilidade pública.

Justificativa - Considerando que as atribuições do docente no magistério
públic~ e particular tenham a mesma imponência, sugerimos que o provime.!2
to dos cargos sejam desenvolvidos 'de fnrma igualitária.

Justificativa - Em decorrência da responsabilidade efetiva do Estado com
a manÚtenção do sfstema de ensino público, gratuito e de boa qualidade ,

em todos os níveis, o;mesmo deverá garantir a aplicação das verbas públi
cas para a educação, preferencialmente, na Rede Pública.

Oessa forma poderia cobrir-se os déficits existentes no setor público.

Ao Anteprojeto da Subcomisão de Educação, Cultura e Esoortes, p.ág.25

1':"1----------.------TtXTo/"'uSTIFICAÇÃO-----------------, e Esportes,da

ROl!las-Hélio la'"----:------:-- ..UEtfA"IO/CONISsio/.U-COMISSÃO-------------., 800057-3
da FamÍlia,da Educação,Cultura.--:- ~_---.:_...:.._,...---::- ----J

ecnolo ia e da cowm;i.,S~l<iSlQ.::-",8,-- --,

~
~

AUTOIt---------------J

'1.f.:IrlÃ"IO/COUISS.i.O/SUIlCONISSZiO-----------J

(l Deputado José Elias /otJrad

Ao . Artigo 3º acrescente-se o seguinte inciso:

O Ensino público será assegurado e gratuito em todos os níveis, incluin
do-se os níveis pré-escolar e universitário.

Jlcrescente-se ao anteprojeto aprovado

.;peJ.a Subcomissão da Educação, CuJ.tura e Esportes, o seguinte:

=r---------------- Tl:xTo/,JUSTI,.IC,,~io,------------------,

Justificativa - Iô mais que sabida e comprovada cientificamente a necessi
dade de se possibilitar ao indivíduo em formação condições de se educar no

período de vida denominado "pré-escolar". Nessa faixa etária o indivíduo '
em formação adquire e desenvolve grande parte de sua capacidade de matura

ção cerebral. Isso sem se levar em conta a necessidade premente de se man
ter nossas crianças em um ambiente seguro e adequado à sua formação duran

te o péríodo de ausência de seus pais do lar.
O ensino universitário, de forma análoga, é fundamental na formação de il"
divíduos hábeis e qualificados, formação essa que será revertida em benefi

cio da própria Nação que passará a, contar, cada vez mais, com mão de obra I

qualificada.

I
,J

~Ol!l-el!ltabelecimentos priYados de

.ensino, de todos os graus e níveis, somente pode 

no t'uncionar desde que independam de recursos Pi
lbJ.icol!I para a ·sua manutenção".

..J1JSTIFICA9ÃO

,:É .:inadmiss!veJ. que o l'oder PÚblico,

~ue enfranta tantas difiClll.dades financeiras para manter aeua

próprios estabelecimentos de ~nsino,tenha, ainda; que concede r

-auxÍlios e subvenções à rêde educacional privada, cujo objetiTo,

.como é notório, é o lucro.

-4:emenda, por conseguinte, visa co,!

llir 'tal situaçBo, li fundamentou-se em sugestão apresentada por

-~l!Ipiritas participantes do II Ensasde à Constituinte.

dae E!lportel!l
8

Hélio Rosas 11--1~~------'---- PLEN""IO/CONISSÁo/sUICOMISIÃO------------, 800058-1
• omissão da Família,ds Educação,Cultura
~~:.::7~=;;;-'::"'=:~~'::::""':;;'=:====L.::.::=,;:=+=~=~~

e Tecnologia e da Com~T~~~CfI~cqçÃ~-::.:..- -_-------_,

Ao Anteprojeto da SUbcomissão de Educação, Cultura e Esportes, página 25

Acrescente-se ao artigo 5Q o seguinte inciso:

O Estado deve garantir o ensino de 2º grau de caráter profissionalizante,
em áreas prioritánas para o País, para todos aqueles que assim o deseja-

Justificativa - Iô dever do Estado garantir e promover o estudo profissio
nalizante e técnico a nível- de 2º grau numa forma de suprir a falta de ~
indiv1Eluos especializados,. estabelecendo como prerrogativas as áreas de
ficitárias e carentes em pessoal técnico, ,solucionando assim dois graves
problemas que assolam o país: desemprego e falta de mão de obra especiali
~de: -

Acrescente-ae ao anteprojeto aprovado

pela Subcomissão da Educação, Cultura e Esportes, o seguinte:

"O ensino será pÚblico e gratuito em

todos os graus e níveis, garantido pelo Poder PÚ
blico".
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~SENADOR FRANCISCO ROLLEMBERG AUTOO

JUSTIP'ICACÃO

Num PaIs em vias de de desenvolvi

mento, como é o oaso do Brasil, onde parcela substancial da

Popula"ão é lit-ralmente m~_gi l' d dy ~ ~~. na 1za a o processo educaci~

nal, é fundamental que o ensino, em todos os niveie e graus,

seja democrati~ado e assegurado a todos pelo Estado, em ca
ráter gratuito.

Tal é a proposta desta emenda,ins

pirada em sugestão dos Espíritas participantes do II Ensasàl

à Constituinte.

JI~I--------- PLENAJliIO/CONI'SÃO/;UIllCOI"ssio----------.., 800059..0-
~comissão da Família da Educ. da Culto e Es da c.e T. e da COM.
."., TEXTO/.JUSTlfICAÇio-------------;-------,

I!.J Inclu8=se onde couber, no Anteprojeto da Subcomissão da Educação, cult~
ra e Bsporte:

Art. -.A matrícula no ensino público e particular de lº e 2º graus levará

em conta, para a fixação do limite máximo de alunos por sala de aula, a sua re~

pectiva série e faixa etária, bem como a capacidade didática e as condições amb,!
entais das escolas, cujos parâmetros de satisfatório rendimento serão determin~

dos em lei ordinária federal.

JUSTIFICAÇIlO

. O Sistema Cooperativista valoriza o trabalho, gerindo os meios de pro

dução e destinando-os para a satisfação de-necessidades próprias e da sociedade
em geral.

Cobsiderando os valores extraordinário de democracia, solidariedade,

civismo e justiça social, incorporados pelo cooperativismo e associativismo, plei
teamos que este sistema seja ensinado, na teoria e na prática, como exigência

constitucionàl, em todos 05 níveis do ensino no brasileiro, divulgando seus. prind

pios e sua doutrina, como [orma alternativa de organização sócio-econômica da
sociedade.

~ Deputado CHICO"HUMBERTO

!':'l---------------TF.:l.TOI JU9TI(lCAÇÃO- - - - - - - - - - - - - - - -,

Inclua-se .onde couber:

Sugerimos a colocação na Constituição por Capítulos,

Sub-divIdidos em títulos ficando a redação final:

Educação - do Art. lQ ao Art. 17Q

Cultura - do Art. 18º ao Art. 25Q

Desporto - do Art. 26º ao Art. 28Q

Turismo e Lazer - Art. 29Q e parágrafos

J-U-S-T-I-F-I-C-A-T-I-V-A

A sub-divisão por títulos aos assuntos que constarão

da Constituição se faz necessário para facilitar a consulta e a

clas~ificação dos mesmos na futura Carta Magna.

A presente emenda aditiva procura introduzir no texto da nova Cons
tituição critérios específicos para a fixação do limite máximo de alunos por sala
de aula. Esses critérios servirão de parâmetros para a futura Lei de Diretrizes

e Bases da Educação Nacional no que diz respeito aos cuidados concretos com o
equacionàmento da relação ideal entre o número de alunos e o espaço físico, bem
como a relação professor/aluno em sala de aula.

Deste modo, a Lei Maior coibirá certos abusos na lotação das turmas

das escolas do ensino de lº e 2º graus que chegam, pelas mais variadas motiv~

ções, a massificar os seus alunos, criando obstáculos ao desenvolvimento de uma
verdadeira pedagogia de aualidade.

~PUTADO PERCIVAL MUNIZ

@íMISSIIO DA FAM. DA EDuc:"~~~;~;:'o~;;'''~~''~IENCIA TEU DA C0I1UNIc.1

~
~

~(l.1ISSAO DA FAM.

AUfON--------------] §W RITA CAMATAL ...J EMENDA

PLlNAIUO(COMISs.\O'IUDCON.ssio : 800060..3
DA EOUC: CULl"l.RA, ESP. DA CIENCIA TEC. DA COMUNIj'

~-------._------_TEXTO/ ..USTlfICAt;io---------------_,

"O ensino do cooperativismo e do associativismo const ítuí.ré disciplina

de matrícula ,facultativa nas escolas e instituições de ensino detooos os graus".

O movimento Cooperativista, na sua concepção moderna como sistema sócio

econômico, contando apenas com 143 anos de existência, vem atuando em todos os con
t lnentes, tendo-se evidenciado como um instrumento eficaz de organização democráti

ca da sociedade, uma forma adequada de distribuição da renda e uma alternativa
eficiente na busca do equilíbrio entre o social econômico.

Diante dessas evidências, os governos das mais di versas tendências polí

tlcas têm aberto espaços para o sistema cooperativista, inserindo-o. na própria
constituição como, por exemplo: Iuguslávia, Thecoslováquia, Itália, Espanha, URSS,
Grécia e Portu.gal. Inegavelmente, o cooperativismo se constitui na melhor forma.

de atender aos anseios mais profundos do homem, que são a igualdade e a liberdade.
O Cooperativismo á um movimento autogestionário, no exercício pelno da

cídadanía onde, pela aplicação de seus princípios norteadores, gera as condições

necessãrtas para a formação de pessoas que passam a interagir umas com as outras,

praticando a ajuda mútua.

= íti.';(íO/JUSTlF\C;..çio ....

Texto:

• O ensino do cooperativismo e do associativismo constituira dis

ciplina de matricula facultativa nas escolas e lnstituições de ensino

de todos os graus·.

Justificação:

O movimento .Cucper-a t i v i s t.a , na sua concepção. mode enavcomo -515

·tema-'sâd o",ec.:onômi c o-,; con t ando-eap ena s.ec om -lA.3·-anns .de, €xj'S-tênc~iil;~l'em
- .

tú.a.ndo...:em4o.dos- o.sc c cn t inent.es , -tendo-se"e'l~-denc~ado-como um- instr.!!.
-menta .efic~z pe.organizaçã9 pemocrática da sociedade, uma forma ade

-~uâda de .dlstrlbtiição dã renda e uma~alternativa-eficiente na busca
.uo ..e_qulJ.Jbr.IO entre o -so c í al e-o ec onôm í co .

Oi-ante des-sas''el'hlências;-ns-.governos da-s mais -divet"S<ls· tendê~
c i as políticas têm aberto espaços para o sistema co opera t t v i s t a , i!:!,
serindo-o na prõprla constituição como, por exemplo: Iuguslãvla,Tch~

coslováquia; Itália, Espanha, URSS, Grécia e Portugal. Inegavelmente,
o cooperativlsmo se constitui na melhor forma de atender aos anseios
mais profundos do homem, que são a igualdade e a liberdade.

O Cooperativismo ê um movimento autogestionãrio, no exercício

pleno da cidadania onde, pela apllcação de seus principios norteado

res, gera as condições necessárias para a formação de pessoas que

passam a interagir umas com as outras, praticando a ajuda mútua.



o Slstema Cooperativista valoriza o ~rabalho, gerindo os meios
de produção e destinando-os para a satisfação de necessidades prôpr te s
e da sociedade em geral.

Considerando os valores extraordlnãrios de democracia,solidarie
dade, cJvismo e justiça social, incorporados pelo cooperativismo e as
sociativismo, pleiteamos que este sistema seja ensinado, na teorla e
na prãtica, como exigêncla constitucl0nal, em todos os niveis do ensi
no brasileiro, divulgando seus princlpios e. sua doutrina,como forma alte~

nativa de organiza~ão.sõcio-econômica da sociedade.

Estes menores de hOJe, desamparados e fam~ntos, passan

do pela escola das ruas no duro e tr~ste aprend~zado da c~im~nalidad~

não têm outra alternat~~a senão submeterem-se às le~s selvagens da s~

premac~a dos mais truculentos e, ader~ndo à agress~v~dade e à violên

ela, tomarem à força aquilo que lhes é negado como elementar dlreito

de subsistêncla.

Que futuro podemos esperar, se a s~bnutr~çáo crõn~ca do

nosso povo está gerando uma sub-raça; se a doenGa espolia a vitalída

de dos futuros trabalhadores e c~dadãos; e se um sem-número de cr~an

ças, entre a fome e o desespero, são agredidas e v~olentadas para ~

prenderem, amanhã, por sua vez, a vlolentar e agred1r?

§ 19 - .

JUSTIFICAÇÃO

(Ao Anteprojeto "DA FA'1ÍLIA, DO MENOR E DO IDOSO")

Acrescente-se §59 ao Artigo 49:

"Art.49 - A criança tem d~re~to à proteção do Estado e da

Soc~edade, nos termos da Declaração Un~versal dos Direitos da Cr~

ança.

§ 59 - No caso de separação de um casal, ao cônjuge nao

responsável pela guarda do f~lho só será perm~t~da aprox~mação do

mesmo quando essa apr-oxamaçáo não vier a prejudicar a educação ,Ido

filho, pelos r~scos:

I - de danos mora~s causados por exemplos permic~osos ou

por afronta aos costumes estabelec~dos;

11 - de danos fís~cos causados p~r at~tudes devidas a

perturbações psicológicas ou mentais".

~ inacred~tãvel que tal s~tuaçáo ocorra no País da oit~

va enocomia do mundo. Contudo, ainda é possível, med~ante uma l~c~da

dec1são e deterrn2nacão polítlca reverter esse quadro. E a noSSã pr~

posta de un~f~car o SESI ~·õ SESC, numa única ~nstitu~ção tutel~a p~

lo Estado e com o escopo de amparar a ~nfanc~a e adolescênc~a despro

tegidas do país, consubstancia esta dec~são.

O SESI e SESC, entidqdes criadas no pós-guerra para su

pr~r as carênc~as da prev~dência do Estado, já cumpr~ram o seu papel.

HOJe, os trabalhadores d~spõem de conqu~stas no campo soc~al que d~s

pensam medIdas de ass~stenc~alismo anacrôn~co e concorrentes com aqu~
las· oferecidas pela Prev~dênc~a Soc~al.

Mov~mentando vultosos orçamentos, com receitas superio

res a uma qezena de b~lhões de cruzados, ma~ores que o orçamen~o de

mUltas mlnlstérlOS, estas lDstltulções d~spersam e pulverlzam seus

recursos em programas de d~scutível efic~ênc~a e de nenhum ~mpacto 's~

c~al, a~nda que dispondo de quase do~s m~l centros soc~a~s e enorme

potenc~al em humanos nas áreas de educação, saúde, lazer e serv~ço s~

caa I ,

FlnanCladas pela socledade que consome bens e serviços,

po~~ a estes sáo repassados os custos da alíqUota de 1,5% incidente

spbre a folha salarial das empresas, or~gem de seus recursos, elas

pertencem, de direito, à toda a sociedade.

Neste momento cruc~al que atravessamos, d~ante de pr~

blemas de incomensurável magnitude como o de nossas cr~anças abandon~

das e carentes, a solução que se nos apresenta é a ma1s justa e ma1S

exeqüivel.

~
~, )

EMENDA

tJ. _",.A",o/co.""o/su",o.",'o

CCMIS. FA"ÚLIA,EDUCfICAº;CULTURA E ESPQR'lBS,C:r:t:I\CIA E '!'EX:NOLCGTA

e: Senador ConstitUinte IRA~ SARAIVA

o d~re2to.de conviver com um fllho pressupõe, por parte

dos genitores, o dever de não se constituírem em exemplos nocivos p~

r~ o mesmo, ou em presenças que oferecem risco à sua lntegrldade fí
sica.

Ã Sociedade - guard~ã dos d~reitos da Criança - 'oompete

zelar para que o menor não venha a ser prejudlcado nela convivênc1a

com alguém que consegue, em algumas horas de v~sIta, destruir a

educação a ele min~strada, durante dias, pelo responsável.

Senador Const~tuinte IRAM SARAIVA

~ PLEH.RJo/COUJ".i:o/SU8CO~NISS.i:O-----------..,

COMISSÃO DA·FAM.CULT. E ESPORTE DA CIN. TEC. E DA COMUN

~
~

~ 1'\.E,u.R\l)/eo"I~~i.o.fSIJ6CO"\~sio.------------,

e Comissáo da Fam. da &luc. CUlt. e Esportes, da C~en.

Dê-se ao ~rt. 11 do AnteprOJeto a Subcomissão VIII-A,

a seguinte redação:

Art. 11 - A Uniáo apl~~á, anualmente não menos de

v~nte c~nco por cento, e os Estados, o-D~str~to Federal e os Municí

pios tr~nta por cento, no mín~mo, das respectivas receitas resultan

tes da arrecadação de impostos, ~nclus~ve as proven~entes de transf~

rênc~as na manutenção e desenvolvimento do ens~no.

~ TEXTO/JUSTIFICA!!ÃO-.----------------,

JUSTIFICAÇÃO
Inclua-se, no Anteprojeto da Subcom~ssào da Famíl~a, do

Menor e do Idoso, a segu~nte emenda:

D~spos~ções Trans~tõr~as

Art. O serv~ço Social do Comércio - SESC e o Serv~ço

Soc~al da Indústr~a - SESI ~everão ser un~ficados, com suas respect~

vas fontes de custeio, numa ún~ca ent~dade sob a forma Juríd~ca de

fundação, tutelada pelo Estado, tendo como função prestar ass~stênc~a

integral ao menor em sltuação lrregular.

JUSTIFICAÇAO

Apesar de todos os esforços dz.spendi.dos , contn.nua veE.

gonhob~ a s1t~ação educac10nal ~o País.

As pesquisas demonstram que permanecem elevados ?S í~

d~~es de analfebet~smo e; ainda em 1982, 4.8 m~lhões de crianças en- .

tre 7 a 14 anos não t~nham acesso à escola.

Acred~tamos que só ~nvestimentos maciços de recursos

na área, poderá reverter este quadro.
A emenda que ora encam1nhamos a esta Subcom1ssão jã

havia s~do, como sugestáo Norma, anteriormente encam~nhada por errO

da Mesa Diretora dos Trabalhos Constituintes à'outra Subcomissão.

o Brasl1, com a sua legião de mais de trlnta e selS IDl

lhões de menores abandonados e carentes, acam~nha ~nexoravelmente p~

ra um futuro sombr~o, impossível de se prever nos seus aspectos soci

ais.
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(l Senador Constitu~nte lRAM SARAIVA à melhor~a da qual~dade do ens~no públ~co, tão necessãr~os em

País.

nosso

r:-r--------------,--TEXTO/dUSTIFICAÇÃO------ -,

EMENDA

(Ao Ante projeto "DA FAMíLIA, DO MENOR E JJ() IJJOSO")

Acrescente-se § 69 ao Art. 19 e dê-se ao § 59 do
mesmo art~go a seguinte redação:

"Art. 19 - A família, célula bás~ca da socieda
de, tem direito à proteçáo social, econômica e juríd~ca do Estado com
v~stas à real~zação pessoal dos seus membros.

§19 - •..••••••••••••

Paralelamente, a melhor~a da qualidade de ensino perm!

t~rá a supressão do vest~bular, tão desacreditado como critér~o de

med~da de capac~dade ~ntel~ctual a~nível de conhec~mento.

Ao longo dos anos montou-se no País uma verdade~ra "~n

dústria do vest~bular" que, além de propiciar as incontáveis fraudes

comprovadas, pr~v~leg~a as classes de renda ma~s favorec~das, em de

tr~mento da capacidade intelectual, da vocação potenc~al e do aprove!

tamento escolar.
Esta propos~tura v~sa mod~f~car, desde os prime~ros a

nos de escolar~dade, o víc~o que o vestibular ~mpõe às pessoas: conhe

cimentos ~med~at~stas, sem cons~stênc~a, falsa v~são de cultura e

~nversão dos valores que sõ são adquiridos com o correr dos anoS de

estudos.

§59 - A nulidade do casamento pode ser declara
da em qualquer época se for comprovada a não validade em sua or~gem.

§69 - O casamento poderá ser anulado em qualquer
época se foram comprovados fatos, já ex~stentes no momento de sua c~

lebração, que contestem sua validade, ou se houver sido celebrado com
vicio".

A nova metodolog~a de ens~no deverá, obr~gatoriamente,

preparar o educando para o terce~r9 grau e nunca submetê-lo ao apren

d~zado de provas de conteúdo meramente momentãneo e que na Un~vers~d~

de só acabará formando péss1mos e despreparados prof1ss10nais.

JUSTI FICAÇA0

aura e Esportes,

o sistema .educacional público e privado em todos os graus

obedecerá às seguintes diretrizes:

I - Valorização do magistério, com garantia de remuneração

mínima, em todos os níveis, correspondente:

a) 6 {seis) salários mínimos ao professor das escolas

dos município~ das Capitais do País;

Inclua-se onde couber:

Art.

tbeputada LÚCIA BRAGA

r:-r----------------TEXTO/..uSTI,.IC..Ç.iO---~---------~---,

Incluímos os conce~tos de nulidade e de anulação
em parágrafos separados por se constituírem eles em situações distin
tas.

Permanece, porém, a urgência em elim2nar a llffi2

tação que apenas concede dissolução da un~ão conjugal, por nulidade
ou anulação, até o prazo de d~~s anos da real~zação do casamento.

Não ex~ste qualquer mot~vo que just~fique tal li
m~tação uma vez que, comprovada a ex~stênc~a de fatos que tornem o ma

tr~mônio nulo ou anulável, esses fatos permanecem ex~stindo ~põs o pra
zo, arb2trár20, de dois anos.

b) 4 (quatro) salários mínimos ao professor dos municí

pios do interior;

c) 6 (seis) salários mínimos ao professor das escolas

dos Estados, do Distrito Federal e da União, de 19

e 29 graus e 8 (oito) salários mínimos ao professor

portador de curso de Licenciatura Plena.

11 - Aplicação mínima de 15% (quinze por cento) pela União

Federal e 20% (vinte por cento) pelos Estados, Distri

to Federal e Municípios, da receita resultante de im
postos, na manutenção e no desenvolvimento do ensino.

111 - O Poder Executivo Federal assegurará recursos aos ,muni

C~P10S, a~ravés do Ministério da Educação, para cumpri
mento do disposto no inciso I deste artigo.

~
~

Senador Const~tu~nte lRAM SARAIVA

COMISSÃO DA FAM. CULTo ESPORTE, CIEN. TEC. COMUNICAÇCE

Dê-se ao ítem I, do art~go 39, do AnteprOJeto da Sub

comlssâo VIII - A, a segulnte redação:

Art. 39 - ..•.•....•••••••............•••..•. '; ••.....

I - EnSlno para todos, dos seis aos dezesse~s anos, 2
br~gatór~o e garant~do, e ~nclu~rá hab~l~tação para o exercíc~o de,

uma at~v~dade prof~ssional, sendo que para a ~nvest~dura nO ens~no

superl0r a seleção será felta atrávés das avallações dos currículos

e notas a serem normadas em le~.

r:õ---------- PLEIlARIO/CO..,ISSÂo/sUIlCONJ9SÃO------------,

r:õ---------------- TEXTO/JUSTIFICAÇÃO-----------------,

JUSTIFICAÇÃO

O AnteprOJeto elaborado pela Com~ssão Prov~sór~a de

Estudos Const~tuc~ona~s, cr~ada por Decreto, sugere no art~go 387

que "O ensino é obrigatór~o para todos, dos se~s aos dezesse~s anos,

e 2nclulrá a habilitação para o exercíclo de uma atlvldade proflssl~

nal".
Sugestão de norma Const~tuc~onal de nossa autor~a en

carolnhada à essa Subcornlssâo e não acatada, a repete e va~ ma1S além:

propõe que "para a ~nvest1dura no enS1no super10r a seleção será fe~

ta através de 9va11ação dos currículos e notas a serem normadas em

lei". A ~nclusão dos dispos~t~vos consubstanciados na emen

da que ora oferecemos, ampl~a o período de escolaridade obr~gatõr~a,

estamos ao mesmo tempo oferecendo ma~ores oportun~dades de-acesso dos

Jovens à educação e retardando a pressão sobre o mercado de trabalho.

Ao estabelecermos a hab~l~tação prof~ss~onal, vamos ao

encontro da carênc1a de mão-de-obra capac1tada à absorção de tecnolo

g~as modernas, típ~cas dos países ~ndustrial~zados,·concomitantemente

JUSTIFICAÇÃO

Constata-se hoje uma convergência de po~tos de vista a res
educação no Bra~il: não se está con~e~bindo nem mesmo comQle~ .

m~ntar O processo de simples alfabetização da criança. Há divergência

quanto às razões: a má remuneração dos professores, as dotações insu
ficientes nos orçamentos públicos, a pobreza - que retira crianças das

salas de aula para o trabalho,-, a falta d~,consciêncDã_da população

anal fabeta - que encaminha os filhos à escola r » o divórcio entre' o
ensino - 'métodos e conteúdo - e O mercado de trabalho (a nível sec~n

dário e superior). Certamente todos esses fatos contribuem para o agr~

vamento da crise educacional. Dentre eles, entretanto, destacam-sedoi

a baixa remuneração dos professores e a crônica insuficIência de recu~

sos orçamentários, sendo certo que a questão salarial, por abranger t~

dos os graus e as áreas pública e privada, é a grande responsável, di
reta ou indiretamente, pelas crises (greves, recursos humanos aquém da

necessidades etc) e, principalmente, pelo precário nível técnico, vez
que os mais capazes dirigem-se, por questão de sobrevivência, a outras

atividades profissionais melhor remuneradas.
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Justificação:

Texto:

"°ensino do cooperativismo e do associativismo constituirá disciplina de
matrícula facultativa nas escolas e instituições de ensino de todos os graus".

°movimento Cooperativista, na sua concepção moderna como sistema
sócio-econômico, contando apenas com 143 anos de existência, vem atuando em
todos os continentes, tendo-se evidenciado como um instrumento eficaz de orga
nização democrática da sociedade, uma forma adequada de distribuição da rendã
e uma alternativa eficiente na busca do equilíbrio entre o social e o econômi
co. -

Diante dessas evidências, os goverl)os das mais diversas tendências poli
ticas têm aberto espaços para o sistema cooperativista, inserindo-o na prõprfà
constituição como, por exemplo: Iuguslávia, Tchecoslováquia, Itália, Espanha,
URSS, Grécia e Portugal. Inegavelmente o cooperativismo se constitul na melhor
forma de atender aos anseios mais profundos do homem, que são a igualdade e a
liberdade.

O cooperativismo é um movimento autogestionário, no exercício pleno da
cidadania onde, pela aplicação de seus princípios norteadores, gera as condi
ções necessárias para a formação de pessoas que passam a interagir umas com as
outras, praticando a ajuda mútua.°Sistema Cooperativista valoriza o trabalho, gerindo os meios de produ
ção e destinando-os para a satisfação de necessidades próprias e da sociedade
em geral.

Considerando os valores extraordinários de democracia, solidariedade, ci
vismo e justiça social, incorporados pelo cooperativismo e associativismo, ple1
teamos que esta sistema seja ensinado, na teoria e na prática, como exigêncíã
constitucional, em todos os níveis do ensino brasileiro, divulgando seus prin
cípios e sua doutrina, como forma alternativa de organização sócio-exrêmioa' dã
sociedade.

L!J AUTORê: ,Oep. PAULQ,ROBERTq CUN,HA

li PLENARIO/cOI.lISSÃO/SUBCOMISSÃO )

&OI~ISSAO DA FAM. OA EDUC. CULTURA, ESP. DA CIENCIA TEC.E CA COMUNICo
~ TEXTO/.JUSTIFICAÇÃO----------------,

r-=l
~

Inclua-se onde couber:

JUSTIFICAÇi\O

Art. O Estado terá a obrigação de prestar ampla proteção ao menor
especialmente aquele sem condições de subsistência, sendo
lhe assegurado o direito à educação escolar e profissionali
zante e ao acesso aos programas de educação e saúde.

Agentes de um programa prioritário, responsáveis pela educa
ção de milhões de brasileiros, construtores de uma sociedade que se
quer mais justa e democrática, estimuladores do desenvolvimento nacio
nal, estão os professores de todos o~ níveis, de todas as áreas, da r~

de oficial ou da particular a merecer um tratamento à altura da impor
tância do seu trabalho. A fixação de um piso salarial mediante norma
constitucional, assim como a garantia de aplicação de percentuais míni
mos da arrecadação de tributos. há de fornecer aos governantes meios
para a criação de melhores condições para a abertura de escolas e a am
pliação de quadros, através do estímulo ~o ingresso e à permanência no
magistério.

[beputada LÚCIA BRAGA

.."., TUTO/.lUSTII"ICAÇio----------------.

Em nossa sociedade, a figura do menor abandonado constitui
uma realidade gritante, que violenta os princípios de igualdade e ju~

tiça que devem embasar a ordem democrática.
Não pode,portanto, mais ser tratado de forma tímida ou rel~

gado a um segundo plano.
A sua proteção especial através do Estado impõe-se como uma

obrigatoriedade do Governo, devendo ser um imperativo de ordem consti
tucional.

~
~

Constituinte SIQUEIRA CAMPOS

~_-------- 'LINAIUO/cOulsslo/IU.COM'ssio,-----------,

• VIII-Com. Fam.,Educ., Culto e Esport., Cienc. e Tec •••.

1iJ------------- AUTOII:

L

Portanto, estamos propondo inclusão no projeto constitucio
nal de norma que venha corrigir a grave injustiça social que vem sendo
--~ometida pela sociedade em relação ao menor, cujo futuro deve ser pre
servado em nome dos postulados da justiça e da democracia sociais.

..".,---------------TIXTO/olUSTlf'CAÇb----------------,

Acrescente-se ao anteprojeto aprovado pela Subcomissão

da Educação, Cultura e Esportes, o seguinte art. 69 , renumerando-se

os subseqüentes:
~
~

____________ IoUTOII',.-------------
rn;putada LÚCIA BRAGA

.."., TlElCTO/.lU5TlfICAÇio,- -,

-Art.

Inclua-se onde couber:

Será obrigatória a criação de creches em condições condignas
em todas as Empresas, para crianças de O a 6 anos.

Parágrafo Único - O Governo se obrigará a subsidiar as empr~

sas, fiscalizando-as no cumprimento desse
dispositivo.

"Art. 69 O ensino sobre o patrimônJ.o natural e cultu

ral, como parte da educação integral, consti

tuirâ disciplina de matrícula obrigatória, nas escolas

oficiais de ensino fundamental e médio."

JUSTIFICAÇi\O JUS T I F I C A ç Ã O

Não será preciso que numa Empresa trabalhem mulheres para
justificar a implantação de-creches.

Homens e mulheres devem ter um reconhecimento igual de pa
ternidade e por conseqUênc~a, iguais direitos.

Portanto, estamos propondo à Assembléia Nacional Constitu~~

te a obrigatoriedade de creches em todas as empresas do País, pela ~~

cessidade de preservar as condiçõe~ mínimas de nutrição, saúde e edu
cação das crianças de ° a 6 anos, cujo futuro deve ser preservado em
nome dos princípios de justiça social.

o ensinà em assuntos ambientais para as gerações jovens

bem como para os adultos e com ênfase especial aos menos favoreci

dos, é essencial para ampliar as bases de uma opiniã~ esclarecida e

de uma conduta responsável por parte de indivíduos, empresas e comu

nidades quanto ã proteção e melhoria do meio ambiente.
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EMENDA
800073-5

A eX1stênC1a de filhos dá a f'amí.Laa característ1cas daf'er-enbes , com responsabih
dades e deveres que juetaf'aoam tratamento diferente.

~-- -- - '[Xl0IJu:'1111~_zit' ~ • ••

Inclua-se onde couber, os seguintes dispositivos

Dá-se n>va redação ao Artigo 92:

Art. 92 - liA construção de centra1S nucleares ou de usinas industriais

para produção ou benef1ciamento do urânio ou de qualquer oQ

tro m1nér1o nuclear dependerá de prév1B consulta à câmara

dos Deputados".

CONSTITUINTE RAUL FERRAZ
EMENDA
800077-8

JUSTIFICATIVA

Entendemos que seria mais prático e funcional que a consulta prévia fo~

se dirigida a uma das Casas do Congresso Nacional. Isso porque a convQ

cação de uma Casa Legislativa é sempre ma1S fácil do que a reunião das

duas.

da Câmara dos 'Dg
emendado

Ássim, optamos pela participação, na hipótese, apenas

putados. De qualquer forma, a intenção do art1go ora
mantida e a consulta prévia realizada.

l:: fUrA c AmAT f1

f:
1"'Ml.~.... 1~ .. dT TA ,.LENIlIIIIO/cONIS.ÃO/SU.COM.8Sio
\).l"u=tJ InF~, mr.AÇ1D, <U.:IURA E m:RIl'S, In crl!N::IA E 'IEJ:NlffiIA E
Dl CTMlfirAÇ1iD

seria

~
~

Artigo A educação é um direito de todos e um de-
ver do Estado, e será gratuita ou remunerada, quer nos estabe
lecimentos públicos, quer nos particulaTes, considerando-setlO
somente a condição econômica do aluno ou de sua família.

Parágrafo 1º - A condição de isento do Imposto de Ren
da, tal qual previsto no caput é suficiente para a livre macrí
cuIa do aluno em qualquer estabelecimento de ensino, de qual

quer nível.
Parágrafo 2º - Respeitado o disposto no parágrafo an

terior a lei estabelecerá formas de remuneração do ensino se
gundo a possibilidade de cada um, remuneração que será devida
tanto nos estabelecimentos particulares, como nos públicos.

Parágrafo 3º - Os estabelecimentos particulares de en
sino serão reembolsados pelo poder público no equivalente às a
nuidades de alunos matriculados e isentos do pagamento.

JUSTIFICATIVA
=--- TEXTO/olUSTIFICAÇ,iO --,

Df-se ao parágrafo 12 do Art. 22 a seguinte redação:

"§ 2º - Os fllhos, nasoidos ou não da relação do casamento, têm igua1s direitos e
qualificações, sendo pr-oabí.daa quaa.squer- desagnaçoes discriminatór1as r-e
lativas à filiação, e rio poderão ser- abandonados. O abandono é caracteriza
do como crime contra o Esbado ;" -

JUSTIFICATIVA: Alguém deve ser responsabilizado pelo abandono de uma criança,

l: DEPUTADA RIT], C11NATA

~~~, ~;·ãt1mÂ·~o~~°In êiNiA E 'IEJ:NlffiIA E

..,..,, TElCTO!oIUSTlflCAÇÃO' _,

Acrescente-se ao Art. lº o Parágrafo 7º, com a seguinte redação:

U§ 7º _ À famíha, no gozo de autonomia que lhe é assegurada, não sofrerá qualquer
forma de controle externo, de natureza politica, social, religiosa ou do
Esbado ;"

JUSTIFICATI~A: A famíha tem o dar-ea.to de criar e educar seus filhos de acordo
com seus princípios e valores, dentro dos princípios democráticos que se preten
de transnutlr às crianças.

O Imposto de Renda é um excelente parâmetro para se me

dir o poder aquisitivo-de cada cidadão ou de cada família.Sa-

be-se que a grande maioria dos brasileiros é de pessoas isen-

tas desse tributo direto e que melhor apura a condição de ca-

da um.

Consideramos injusta a situação hoje existente ,

em que muitas vezes quem pode pagar o melhor colégio, os me

lhores cursos, excluem os demais do acesso ao ensino público

gratuito.

Consideramos injusto também, e sem sentido que o

ensino seja público e gratuito em todos os níveis e para to-

dos os cidadãos. Isto porque o Estado não dispõe de meios su

ficientes para manter um bom ensino nessas condições. E tam

bém porque não faz sentido essa gratuidade que' beneficia por

igual aos mais abastados cidadãos e aos desamparados da m~

ria absoluta. É de se acreditar mesmo que isso nem é do dese

jo das classes privilegiadas.

Seria uma excelente ajuda aos cofres públicos

quer para o aprimoramento do ensino, quer para o desenvolvi

mento de outras atividades, que a parcela da sociedade que ~

de pagar o preço da educação, efetivamente o faça, sem que ~
to signifique qualquer injustiça para com quem quer oue seia.

,.",----------------TI.,M·V.Tl..,9.~.-----------------,
Dê-se ao paragr-afo .3º, do Art. 4ll , a seguínte z:edação:

u§5º - Às crianças e adolescentes em situação de infração penal, sem prejulzo
da responsabilidade civil ou penal dos pais, é assegurada a assistên
cia do Estado, que os protegerá contra todos os tipos de discriminaçã-;;,

~
~

Iil..-'---------"----- AUTOft

ê

U§ 6º - À famí~ia estavel sél'ão assegurados dir-eí.tos que não se limitam aos direi
tos ãndaviduais de cada um de seus membros. U

,.", TElCTO/.lUSTIFICAÇio -. _,

JUSTIFICATIVA: A família é uma entidade única que não se l1mita à ação particular
de cada um de seus membros.

Os direitos da família se so~repõe aos direitos mdividuais de seus membros.

Acrescente-s~ ao Art. 12 o parágrafo 6º, com a seguinte redação:
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agressão, opressão ou exploração. Somente é perrnltido o regime de con
finamento nos casos de infração prevista da legislação própria."

JUSTIFICATIVA: Aexpressão "situação irregular" é muito vaga, podendo servir a
interpretações ambíguas, levando crianças não infratoras, mas carentes ou aba!!.
donadaa, a serem colocadas em regime de confinamento.

va e a Loto, hoje legalizados e explorados pelo Governo
Federal.
O que se propõe com a legalização dos demais jogos consl
derados d~ azar, é canalizar para o Brasil consideráveis
recursos que hoje estão sendo desviados para outros países.

~l
~

TEC.E DA

Aditar, como artigo, no capítulo pertine~te ao anteprojeto
da Subcomissão de Educação, Cultura e Esporte, a seguinte ~menda:

A profissão do artista bailarino é peculiar. Seus estudos es
pecializados se iniciam aos 13 anos de idade e a carreira se 1n1C1a
por volta dos 17 anos, sendo o limite verificado em todos os países
desenvolvidos, o de 40 anos, excetuando-se os casos excepcionais.

O treinamento especializado de um bailarino requer uma d~dic~

ção diária de três a cinco horas de exercícios e às vezes até mais.
Devem gozar de perfeita saúde e ge ter ao mesmo tempo, a solidez de
um atleta e a leveza de uma pluma.

E uma profissão bela, mas extremamente desgastante e raros são
os casos de bailarino que apresentam a mesma performance e desenvol
tura após 40 ou 45 anos de idade.

JUSTIFICATIVA

"A aposentadoria, por tempo de serviço, ao artista ba-,Uarino,
será concedida aos 40 anos de idade, desde que tenha pelo me

nos 25 anos de atividade comprovada na carreira."

JUSTIFICAÇ~O

Texto:

"O ensino do cooperativismo e do associativismo constituira
disciplina de matricula facultativa nas escolas e instituições de·
ensino de todos os graus".

_____________ AUTOR _

..,.,. 'L.EHAR10/CONlSSÃO/SUICOM\sdo----------

c: COMISS~O DA FAMILIA,EDUC.CULT.ESP. C. TEC.E COM. a-A

,-------------- AUTOl'l'-------------~c: CONSTITUINTE MARCIA KUBITSCHEK

.-. <fEJ.lo/olUaTl'fICaçio -,EMENDA
800080·8

~
~

COMISS~O FAMILIA,EDC.CULT.ESP.C.TEC.COMUNICAç~o-a.A

JUSTIFICATIVA

'Substitua-se o § lº do Artigo 29 do anteprojeto da Subcomis

são de Educação,Cultura e Esporte, renumerando 05 demais, pela se
guinte emenda:

Ad~tar, como P~rágrafo Onico ao Artig~ 24 do anteprojeto
da Subcomissão de Educação,Cultura e Esporte, a seguinte emenda:

"E vetado à União, aos Estados, ao Oistrito Federal e aos Mu
nicípios, instituir imposto sobre o livro, o jornal, as revistas e os
periódicos, qualquer que seja o suporte físico que os contenha, assim
como o papel e os demais insumos definidos em lei complementar,neces
sários à sua publicação."

Nos países desenvolviqos, independentemente do regime de go
verno que adotam, a educação e a cultura são metas prioritárias e ab
solutamente inarredáveis para o progresso científico e consequente d~

senvolvimento econômico-social.

Seria temerário, de nossa parte, negar a importância que os
livloS têm na formação cultural de um povo. As primeiras lições são,
ou pelo menos devem ser, os marcos iniciais para o crescimento inte
lectual das crianças, bem como para o despertar o interesse pelo es
tudo, levando-as não somente à alfabetização, mas, sobretudo, à sede
do saber.

Resta evidenciado que o livro,o jornal, a revista e 05 periódl
cos devem ter assegurados a livre circulação, uma vez que se revelem
ferramentas impres~indíveis para a democracia e a evolução educaciona---'-' - ,. ._- c_·~

~ Pl.lENAftUJ/CONISsio/sUICOIfISllÃO------------,

_--------------- TUTO/JUSTlflCAÇio---------------...,

tJ CONSTITUINTE MARCIA KUBITSCHEK
~ Pl..!NA"IO/cONI"io/sU8CO..ISdQ,----------~f? COMISS~O DE FAMILIA, EDUC.CULT. ESP.C.TEC.E COM. a.A

f: CONSTITUINTE MARCIA KUBITSCHEK

"E livre a prática do jogo de azar, e a sua concessão,
forma de exploração e destinação dos recursos dele
proveniente serão ~egulamentados por lei especial."

JUS T I F I C A ç ~ O

A melhor forma, a n~sso ver, de promover o desenvolyi
mento sócio-econômico do turismo, tanto interno como
externo, é criar polos de atração que gerem divisas
e recursos para serem aplicados em vários segmentos de
interesse social que hoje depende~ de verbas govername~

tais.
Jogo de azar é aquele que independe da perícia do joga
dor. São exemplos, a Loteria Federal, a Loteria Esporti

o movimento Cooperativista, na sua concepção moderna _ como
sistema sócio-econômico, contando apenas com 143 anos de existên
cia' vem atuando em todos os continentes, tendo-se evidenciado como
um instrumento eficaz de organização d~mocrática da sociedade, uma
forma ~dequada de distribuição da renda e uma alternativa eficiente
na busca do equilIbrio entre o social e o econômico.

Diante dessas evidências, os governos das mais diversas te~

dências políticas têm aberto espaços para o sistema cooperativista,
inserindo-o na própria constituição como, por exemplo: Iugus1ávia,
Tchecoslováquia, Itália, Espanha, URSS, Grécia e Portual. Inegavel
mente, o cooperativismo se constitui na melhor forma de atender aos
anseios mais profundos do homem,.que são a igualdade e a liberdade.

O cooperativismo é um movimento autogestionário, no exercI
cio pleno da cidadania onde, pela aplicação de seus princípios nor
teadores, gera as condiçôes necessárias para a formação de pessoas'
que passam a interagir umas com as outras, praticando a ajuda mútua.
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poder público,para que não cootinuem à margem do desenvolvimento cultural-te.9.'
lógico da nacionalidade.

Há, pois, que vir-se ao encontro desses lídimos anseios cristãos,
e equacioná-los devidamente na nova Carta Magna Brasileira.

o Sistema Cooperativista valoriza o trabalho, gerindo os

meios de produção e destinando-os para a satisfação de necessidades'
própr1as e da sociedade em geral.

Considerando os valores extraordinários de democracia, sol i .

dariedade, civismo e justiça social, incorporados pelo cooperativi~

IRa e associativismo, pleiteamos que este sistema seja ensinado, na
teoria e na prática, como exigência constitucional, em todos os ní

veis do ensino"brasileiro, divulgando seus princípios e sua doutri
na, como forma alternativa de organização sócio-econômica da socie
dade , tJ é'onsti tuinte ELIEL RODRIGUES ~

~

f: Constituinte ELIEL RODRIGUES AUTOO

CCONSTITUINTE ELIEL RODRIGUES

'I-I/ilCOMISS1\O DA fAMíLIA, DÁLE6u~AÇAÔ:0/êüLT·URAo -=EC"CESPQR==-=T"'ES;;,--;:D"'A-C;::;I;:;E;;;N;;:C;:;:IAA-'. 800083·2
U~,]jTEElC:lN>I[nlLl.u0l.ir.IJIA!L.fE:..J.108.A.JC.J.OJl:MlUllliIl:1l\;1lliL -'= Tt:XTotolusTlfICAÇio -,

EMENDA ADITIVA

Insira-se, ap6s o Art 25, do Anteprojeto de Constituição elaborado pela
Subcomissão da Educação, Cultura e Esportes, renumerando-se os demais' artigos.

o seguinte dispositivo:

Art 26 - ~ dever dos meios de comunicação de massa, contribuir com seus
instrumentos de divulgação para a educação moral e cívica dos cidadiros.

Art 27 - (redação correspondente ao antigo Art 26)

JUSTIFICAÇ1\O

Atualmente os meios de comunicação de massa assumem uma posição de de~

taque na formação e inf ormação do povo brasileiro.

~ justamente esse imenso poder de penetração de influência e condicio
namento das massas humanas, que torna indispensável a sua utilização na fOE

mação integral do indivíduo.

A educação moral e cívica de nossos cidadãos deve ser ministrad'a, não
s6 nas escolas, mas, também, através dos meios de comunicação, que atingem

um maior número de brasileiros.

Este é o objetivo da presente emenda, que ora submetemos à considera -

ção dos ilustres Pares dessa Comissão.

'1-1r-:-r===-:o-:-==-=--:-PLENAR10ICOJllSSÃo/suaCOMISSÃO===-::-::==:-:-::-..., 800084-1
• COMISS1\O DA FAMILIA, EDUCA 1\0, CULTURA E ESPQRTES, DA CIENCIA E

r-:-r l'f.~'OJolUSTlflCAÇi.O_----------~-----.

EMENDA ADITIVA
Insira-se, onde couber, no texto do Anteprojeto Constitucional,

elaborado pela Subcomissão da Educação, Cultura e esportes, o seguinte disp.9.

sitivo:

=---------------it:XTO/olUS'lIl'lCAÇÃO--------------_-,

EMENDA ADITIVA

Acrescente-se, no Art 2º do Anteprojeto da Constituição, elaborado
pela Subcomissão da Educação, Cultúra e Esportes, mais um inciso (que
tomará o nº VIII), e rerumere-se o atual nº VIII para nº IX, com a se
guinte redação:

Art 2º._ ...
VII - ...

VIII - P81'a os efeitos do disposto no inciso anterior, é cri~

do o Estatuto Nacional do Magistério, na forma que lei complementar esta
belecer, abrangendo todos os níveis de ensíao e caracterizando-se a justa
isonomia salarial, nos âmbitos federal, estadual e municipal, esseguran
do-se aos prof essores do curso de !'Ilfabetização, ou especializados no e.!:!.
sino de treinamento de alunos deficientes, uma gratilicaçãu de 10% (dez
por cento) sobre seu salário-base, pela prestação desses serviços.

IX - •••

JUSTIFICAÇAO

A nossa emenda tem como finalidade a valorização do magistério em todos
os níveis, o que s6 é possível através da 'criação do Estatuto do Magistério
Nacional, na forea do que a lei complementar estabelecer.

Há necessidade de uma justa isonomia salarial, nos âmbitos federal,es
tadual e municipal, para os prof essores, ao longo de sua carreira prol issio
nal, de acordo com sua qualilicação, tempo de serviço e outras vantagens e~

tabelecidas em lei.
A proposição visa também propiciar, aos professores dos cursos

de alfabetização, ou especializados no tratamento de deficientes, uma gra
tif icação de 10% (dez por cento) sobre seu salário-base pela prestação de~

ses serviços.

Ao submeter a presente emenda à Assembléia Nacional Constitui.!:!.
te, estamos certos de que ela merecerá a atenção que lhe é devida, mercê do
elevado sentido educacional e social Que inspira sua formulação.

E ESPORTES, DA CIENCIA

r=1' TUTOUtlsTlflcAçio -,

EMENDA ADITIVA

Art - •.• Os cursos teológicos, ao nível de 38 grau, serão reconhecidos
como de graduação, uma vez cumpridas as exigências estabelecidas em lei.

JUSTIFICAÇ1l0

A necessidade do recunhecimento dos cursos teo16gicos, a nível de
J8'grau, até o momento não tem sido consideradu como curso de; graduâção, pelo
lofinistério da Educação.

Instituições cat6licas e evangélicas - já tendo formado um eleva
do número de bacharéis em Teologia, e possuindo instalações adequadas e curr!',
eulos excelentes, com'prot essores à altura - estão a merecer una atençl!o "do ' .....

Ac~escente-se, ao inciso V, do Art 29, do anteprojeto elabo~adp

pela Subcomissão da Educação, Cultura e Esportes,'o seguinte disp~

sitivo:

Art 29 

1 -
II-

~II -

IV -
V - ,Carantia,do ensino fundamenta~ para todos, nela inclurda •

e~i8têneiat no meio rural, de escol•• que mini.trem ati a 8& .é-
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rie do 19 grau, com a obrigação prioritária dos Estados e MunicI

pios. no currículo constarão disciplinas relacionadas com o as

sociativismo e o cooperativismo.

JUSTIFICATIVA

Preocupa-nos a necessidade de escolas de 19 grau, ate a 8~

serie, ~o interior do país; de modo a assegurar a permanência

dos jovens em SUas cidades, evitando;se seu êxodo para outros

centrog. Essas escolas deverão ter uma característica própria

para atender aos problemas e necessidades da região.v~ltadas no

tadamente para o campo.

Se é admitida a livre exposição da teoria, evolucionista, nas escolas,...fatO,.'
até hoje, não comprovado pela ciência,.. por que não permitir que, paralelamente,

os estudantes conheçam também os princípios cristãos de toda a criação, por Seu
SUpremo Criador, Deus?

A conscientização de que o homem é unser dotado de capacidade reveladora
de sua existência específica, e partilhador de características divinas, dão
lhe uma integrioade eum equilíbrio moral, físico e espiritual diferente da
conceituação evolucionista. Não somos só matéria.

Assim, nos seus estudos, os jovens, poderão confrontar as duas teorias e
tirar suas próprias conclusões de moda mais salutar e responsável.

MARCIO BRAGA

= TIXTO'..USTI'ICAÇÃO -,

[:.-------------AUTO"

DA CIeNCIA E

li] AUltlllt Constituinte aIEL Râl:RÍ:GUES

1":1;----------------n:xTo/olUSTIFICAÇÃO'---------------~ Inclua-se onde couber:

EMENDA ADITIVA

Acrescente-se ao Art 22 , do Anteprojeto Constitucional, elaborado pela

SUbcomissão de Educação, Cultura e Esportes, mais o inciso IX, com a seguin

te redação:

t livre, em qualquer de suas modalidades, a prá

tica do jogo de azar e de loteria, cuja exploração será permitida ,

mediante concessão do Estado, precedida de plebiscito realizado na

região, apenas a brasileiros.

Art2º- •••
JUSTIFJ:CAç!o

IX - oferecimento de prêmios e condecorações aJS melhores alunos
das escolas públicas e privadas, que se distinguirem nos seus estudos, nos
três graus de ensino, na forma que a lei complementar estabelecer.

Na oportunidade em que o PaIs se revisa, e che

gado o 1\\OlI\6nto de tornar livre a prática dos jogos de azar e de lo

teria, em qualquer de suas modalidades.
JUSTIFICAÇAD

cremos ser im dos deveres do poder público e particular, o incentivo ao

estudo. t4Jitas e variadas são as formas adotadas pelo Estado na promoção de
atividades sociais, folclóricas e culturais.

pareceu-nos ser de bom alvitre atender aos anseios da classe estudantil
que, denodadamente, busca a conquista de seu espaço, pelo esf orço diuturno ros

estudos, vindo essa medida, sem dúvida, trazer notáveis e duradouros resulta
dos para a sociedade brasileira.

O Governo e as entidades privadas promoverão a premiação dos estudantes
que obtiverem os primeiros lugares (por nota ou conceito) nos seus respecti

vos estabelecimentos de ensino, 'na forma que a lei vier a estabelecer.

Cremos ser . essa a melhor forma do reconhecimento ao esforço de.§.
ses estudantes, além de inestimável incentivo na sua conquista de novos horl
zontes.

Na fase inicial dos trabalhos da Assembléia Na

cional Constituinte, xários parlamentares apresentaram sugestões s~

pre a matéria à Subcomissão de Educação, Cultura e Esportes. Busca
vam/como representantes do povo, atender à expectativa dos eleito
res ãe tornar transparente uma prát~ca do nosso quotidiano, inutil-
___.L. ..... .1""-1.:1"'"

De fato, o Código das Contravenções Penais pre

vê pena de prisão e pagamento de multas para os que estabelecerem

ou explorarem jogo de azar em lugar público ou acesslvel ao públi

co, mediante, oy não, pagamento de ,entrada. Apesar disso - sabeno-lo

todos - várias casas exploram esse tipo de jogo, em várias localida

des do PaIs. A lei, assim, revela-se ineficaz, e seu alcance social,

nulo.

EMENDA ADITIVA

r.-r--------------- TII:XTal..uSTI,.ICAÇio,---------------~

li AUTO"C Constituinte ELIEL RODRIGUES ~
~

Entendemos ter chegado o momento de tornar livre

a prática d~ jogo de azar, desde que se obedera a'legislação restri
tiva, que tenha como ponto fundamental a vontade popular. t por isso

que propomos seja a concessão exclusividade do Estado, mas tendo. que

passar, primeiro, pelo crivo da população. O plebiscito é a forma
mais democrática para que o povo diga se quer ver instituldo o jogo
de azar ou não.

Acrescente-se, ao inciso III, do Ar~ 2Q , do anteprojeto elaborado
pela Subcanissão da Eoucação, Cultura e Esportes, o seguinte dispositi'lo,

Ar!; 2Q 

I -

Il-

III - ....• ~.; dentro desse critério, será ministrado, também, o
ensino da teoria criacionista, em todos os níveis de escolaridade;

JUSTIFICAÇAO

Em que pese o desenvolvimento do conhecimento científico, de nossos dias,
a farmação moral e ética da sociedade cristã jamais pode deixar o princípio

salutar e digno de aceitação,ela teoria criacionista da espécie humana.

Outro ponto importante é que a exploração seja
privilégio de brasileiros, objetivando não permitir a evasão de divi

sas para o exterior.' Quando falamos em brasileiros, fica subtendido
que o investimento no setor será, também, uma exclusividade do capi

tal nacional.

As nações mais evoluldas do mundo praticam hoje

livremente o jogo de azar, cada urna tendendo às suas peculiaridades.
Em Portugal e na Itália, por exemplo, o jogo é bancado pelo Estàaõ •

Na Inglatérra, só é permitido nos clubes, e, no Paraguai, a explor~

ção e aberta à iniciativa privada. Enfim, cada paIs preserva seus i~

teresses e o da população, no que se refere à instituição do jogo de

azar.
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Acreditamos fazer-se necessário, também, tornar
legal a prática do jogo do bicho, uma vez que este é um desejo pop~

lar e traz inúmeros benefIcios e empregos para a população brasile!
r~. Não faz sentido continuar proibindo algo que pertence ao nosso
dta-a-dia, há quase um século.

Trata-se, sem qualquer dúvida, de problema da maior
gravidade e que est~ a exigir solução constitucional, por sua impor
tância para as questões sociais e econômicas apresentadas pelo se
tor assistencial e educacional do País.

Lançado três anos após a Proclamação da Repúbl!
Ca, o jogo do bicho tem conservado sua popularidade inalterável a

, .tr~vés' dos tempos. ~, junto com o futebol, o carnaval e a macumba,
- ~erdadeira paixão nacional. LuIs da Câmara Cascudo chamou-o "vIcio

dominador, irresistIvel e soberano."

Sala.das Sessões, em de maio de 1987.

=---------------TrxTo1;,USTIFICAÇÃO~~~- _,

Acrescente ao Ant~projeto da Subcomissão da
ção, Cultura e Esporte o seguinte aispositivo:

COMISSAO DA FAMilIA, EOUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE

Educa-

~
~

-------------AUTOIt---- ....::==-__--,
~ CONSTITUINTE .JOSE MAURiCIO

r:-r--------- PLf.:Hifllro/co"."do/luacouluio- -,

Por que proibi-lo? Corno proibi-lo?

Atualmente, o que vernos- é a negociação públ!
ca que se tem estabelecido entre Governos Estaduais e os banqueiros
de bicho, no sentido de não se permitir a perseguição policial aos
que praticam esse tipo de jogo. Em contrapartida, os Estados rec~

bem uma porcentagem que lhes é devida, através de depósito bancário
em conta própria.

~_------_------_rEXTO"'u5TIFICAÇio_--------------_,

~ hora de darmos maioridade ao povo. Ele que de-

Acrescente-se ao Anteprojeto.da Subcomissão da Educa
ção, Cultura e Esporte o seguinte dispositivo:

de maio de 1987.S~la das Sessões, em

JUS T I F I C A ç AO

ART.A Constituição assegura ~ prática esportiva em to
dos os niveis e o direito ao lazer a todos os brasileiros.

E preciso que haja conscientização em torno da neces
sidade de que o texto constitucional em elaboração inclua, entre os
direitos básicos de todos os brasileiros, a prática plena do espor
te e o desfrute do l~zer, tornando-se obrigatorios nas escolas
nas empresas e nos clubes sociais e desportivos.

Somos de opinião que uma Constituição moderna não p~

de preocupar-se apenas com os ~ireitos trabalhistas e providenciá
r~os e com as garantias intliviQuais, já que os direitos sociais não
se esgotam por si mesmo, carecendo de complementação a fim de que
seja atendida também'a,nec~ssidadees~iritual das pessoas.

A matéria,~des~~ forma, passa a ser de natureza cons
titucional, 'já 'que a práticá desportiva e o lazer são atividades
geralmente classificadas como de importância secundária, sem incen
tivos_oficiais, sem programas públicos definidos e sem que exista
uma conscientização nacional em torno da importância desse direito,
que deve ser assegurado a todos os brasileiros, em todo o territórl
o nacíonal, e não apenas nas capitals metropolitan~s e nas capitais
dos municípios mais desenvolvidos. POrtanto esperamos o acolhimento

desta Emenda, por parte dos nossos pares Cônstituintes. '.'

~
~

Isso traduz um desrespeito a uma lei que não
faz mais sentido continuar existindo. A legislação tem que acompa
I~ar o desenvolvimento do PaIs, e cabe a nós, Constituintes, a res
l?Onsabilidade de torná-la moderna. ~ nesse sentido que apresentamos
la ~resente ~menda para a qual esperamos contar com o ~poio me todos
os nobres pares.

Se. for dado ao povo brasileiro o direito de se
lnanifestar quanto à legalização ou não do jogo do bicho e do jogo
de azar, não ternos dúvidas que a sua livre prática será institulda.

-:r 'Lui'lro/COWI5Sio/IUICOIUSSÃO _

~~OMISSAO OA FAMlilIA, EOUCAÇAO, CUlTURA,'ESPORTE

~ AU~~

LiCONSTITUINTE JOsi: MAURiCIO

ART.A lei disporá sobre as mantenedoras oe entidapes
assitenciais e educacionais, adequando-as, às finalidades para as
quais são constituídas •

.T U· S .T' I' F.:JI C' A [; ,11 U

= n:xTo/JUSTIFICAÇio -,

JUS T I F I C A ç 11 O

Acrescente-se ao Anteprojeto da Subcomissão da Educ~

ção, Cultura e Esporte o seguinte dispositivo:

Também no esporte o nosso Pais'está crescendo como ra
bo de cavalo para bai~o. Oepois de conq~istarmos por três vezes, o
titulo mundial de futebol, de Qbtermos'~r8n~es e expressivas vitórl

EMENDA

800092·1
!

ART:Os direitos e deveres dos atletas em exercício no
País serão estabelecidos em estatuto elaborado com a participação
de representantes do poder.pú~lico, das associações desportivas, da
comunidade e dos atletas.

-:r--------- P'UH.lRIOfÇON'SSÃO'IUBÇOM."iõ------ -,

~ COMISSAO OA FAMiLIA, EDU CAÇA0 , CULTURA, ESPORTE

liJ AUfOJlt

(- CONSTITUINTE JOSE MAUR!CIO
Inúmeras são as mentenedoras de entidades assstencia

1s e educacionais ~ue desvirtuaram, completamente, as finalidades
para as quais foram instituídas, passando, em verdade, a serem, ap~

nas, biombo atrás do qual se escondem interesses que não exclusiva
mente-de or,tlem assitencial ou educacional.

Muitos são os dirigentes de entidades com aquelàs ca
r~cteristicas que ficaram ricos de uma hora para outra com o cres
cimento de tais empreendimentos, partindo de nada e sendo, hoje,
donos de património in~,já!eis, enquanto se agrava o partorama : só
cio-econômico do País.

Ora, as mantenedoras são entidade sem fins lucrativos
e que para receberem o reconhecimento como- tal do poder público c~

recem 1de de~laração de ut~lidade p9blica em ato do Presiden~~ da
República, e do regi.stro,. no .Ministério da Educação, no setor que,
recent,mente, ~ubstitui o Conselho Nacional de Serviço Sociar
sendo, por~anto, um grande absurdo que venham a. disfarçadamente
apresentar lucros de forma aumentar o património dos seus responsá
veis.

"

I

I

I

I



as internacionais,'1m quase todas as modalidades esportivas mais
praticamentê pelo Brasil, estamos amargando a sensação de derrota.

Atualmente, os dirigentes, sarcasticamente apelidados
de "cartolas", apar-ecem no plano mais elevado do cenário desportivo
nacional, obtendo sempre o maior destaque e as maiores glórias, em
seguida vêm as entidades, especialmente através da preferência clu
b!stica dos profissionais de 90municação; logo após aparecem ~s' mo
dalidades de esporte (futebol, basq~ete, vôlei, etc.) e só então
chega a vez dos atleatas, que, contudo, são os únicos e verdadeiros
atores dos espetáculos desportivos.

Trata-se, sem dúvida de situação inteiramente esdrúx~

la, que precisa ser revertida, e para isso defend~mos a criação' de
~m estatuto do atleta que seja elaborado com a participação de to
·dos os segmentos interessados, po~que essa é a única ,orma de

obter-se a democratização do esporte, que precisa ser encarado como
uma questão sócio~cultural e não apenas uma fonte de'poder político
ou de satisfação de interesses comerciais.

Entendemos, por exemplo, que o atleta profissional Só
deva ser emprestádo a outro clube com o preço do passe fixado e com
cTáusula de correção monetária, o que pode evitar prejuizos para o
atletá no fim do prazo do empréptimo mudar no esporte brasileiro
razão por que confiamos em que a presente proposta venha a ser ~n

cluisa no novo texto constitucional •.

JUS T I F I C A ç A O

A exemplo do que 'ocorreu com o setor cultural, que me
receu, recentemente, do Poder Público, incentivos tribu~ári?s, é
preciso que a prática "desportiva e o lazer sejam contemplados, no
texto constitucional, com atenção especial, de forma a possibilitar
aos clubes sociais e desportivos estímulos à prática e ao desfrute
de uma e outra atividade.

Sem dúvida que uma legislação complementar ordinária
que disponha sobre doações, patrocínios e investimento induzirá a
que o esporte se desenvolva co~ maior velocidade em nosso País, ca
so os programas especiais a serem criados objetivem a prática des
portiva e o lazer em clubes sociais e desportivos, em empresas, em
escola; e em associações comunitáriàs.

Consideramos, aliá~, que essa seja uma das fórmulas 'I

mais eficientes para d~~~cratizar a prática esportiva e desfrute do
lazer, visto como existem muitas associações comunitárias que~mes

mo sem recursos e sem qualquer incentivo oficial, vêm reàltzando um
importante programa sócio-desportivo, aproveitando as potencialida
des humanas existentes nessas assbciações.

~---------PLUlÂ.1I0/COIIJ5sio/SVBCOMISSÃD--, -------_~

COMISSAO DA FAMILIA, EDUCAÇAD, CULTURA' esporte

Sala das Sessões, em de maio de 1987.

Sala das Sessões, em

~ lUTO"

~CONSTITU~NTE JOS~ MAURICIO

de maio de 1987.

~
~

"""'--------------- TElCTO/ollJITIFICAÇÃO-------- .,...,

m AUTOftr: CONSTITUINTE JOS~ MAURICIO

......--------- pl.ENÂnl0/coMI5SÃO/SIJ.COIlISSÃO-- -,

COMISSAO DA PAMILIA, EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE

~
~

~---------------Tr.:xTO,."üsT~lci.Çlo---------------___.,

Acrescente ao Anteprojeto da Subcomissão da Educação,
Cultura e Esporte o seguinte dispositivo:

ART. ~ assegurada ao professor uma remuneração mensal
nunca inferior a 5 (cinco) salários mínimos.

JUS T I F I C A ç A OAcrescente ao Anteprojeto da Subcomissão da Educação,
Cultura e Esporte o seouinte disoositivo:

ART.~ extinto o exame vestibular para ingresso noS
cursos de ensino universitário.

JUS T ~ F I C A ç A O

A educação no Brasil é
que é deficiente por vários motivos,
dá origem a outros, está na falta de
fessor.

sabido e ressabido de todos,
mas o principal e talvez o que
incentivo e assitência ao pro--

~ sabidp de todos nós que o vestibular dificulta o
acesso de muitos estudantes que embora, sendo bons alunos no 2º
grau' . não podem continuar seus estudos, pois, para ingresso na ~

niversidade é necessário passar por uma "bàteria" de provas, que na
maioria das vezes não atesta nada, vez que, depende de diversos as
pectos em que se encontra o estudante na hora de f.azer tais provas.

entendemos que o- vestibular não tem 11 explicação
pprque seleciona uma elite,' em deterimento da maioria dos menos fa
vorecidos. Além do mais, deparamos com a criação já quase institucl
onalizada de substituição do ~grau pelos "famosos cursinhos" de
pré vest!bular, poi~ se torna quase que necessário ao estudante que
ao terminar: o 2º grau, começa o tal "cursinho".

Esta Emenda proposta, 'visa assegurar a todos estudan
tes o direito de poder continuar seus estudos.

A proposta de Emenda que apresentamos ao Anteprojeto
aprovado na Subcomissão de Educação, Cultura e Esportes, visa as
segurar uma remuneração mínima, nunca inferior a cinco salários 'mi
nimos 'aos p~ofessores: pois,. é in'aceitável que um mestre ganhe na
maioria ~os.estados, uma quantia 'inferior ao de um salário mínimo.

Ente~demos que sendo o professor um profissional do
ensino e que presta um relevante serviço de,educador, não de~e ser
tratado com desprezo, mas com o prestígio pelo o que faz.

Não se pode ignorar que o baixo salário do professor
reflete negativamente na qualidade' dQ ensino, esperamos portanto,
dos nobres colegas constituintes o acolhimento· desta nossa Emenda,
e que a remuneração mínima mensal do professor seja garantida no
novo texto Constitucional.

Sala das Sessões, em de maio de 1987.
Sala das Sessões, em de maio de 1987.

.~ CONSTITUINTE JOS~ MAURICIO .

.uTO·---------~'-----l-EJtJ CONSTITUINTE JOS~ MAURICIO' ~A,.
~---------'LEN"'uo/cONIS,;:o/.u.CO..lhÃO----------_, 800094-8
L_c:::O~M:::.I~S::S:::A:::O::_.:D:::A::_:F..::A:.::M~I:.::L:.::I:.::A:.!.,_::E:::D:::U:::C:..:A!:Ç:..:A::.O!.'_C:.U:.L:.T:..U:.R.:.:A.:.,~E:.:S:.:P~O.:.R:.;T~E:..._.___J

Acrescente ao Anteprojeto da Subcomissão da Educação,
Cultura e Esporte o seguinte dispositivo:

ART. Fica assegurada a concessão de incentivos ofici
ais, à prática desportiva e ao lazer.

l§~'
..LUiftIO/~ONI"1.0/.U.CO..ISS1.0---------_J 800096-4

~ CDMISSAO DA FAMILIA, EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE

=---------------nnO/oluSTlfl:"Qio------- --,

Acrescente ao Anteprojeto da Subcomissã~ da Educação,
Cultüra' e Esporte o seguinte dispositivo:

ART. ~ atribuída ao Instituto Nacional do Livro a
obrigatoriedade de efetuar, dentro do, prazo de 3 (três) anos, a pa
dronização do livro didático para o ~nsino do prlmeiro e segundo
graus.
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JUS"T I F I C A ç A o JUS T. I F I C A ç A O

Por outro lado, sugerimos que exista um
lizador, com atribuição de efetuar a padronização desta

Esta medida que propomos aos nossos pares
tes está numa solução de um dos problemas sociais que a
sileira enfrenta para educação de seus filhos.

A proposta que apresentamos de padronização do livro
didático para o ensino do primeiro e segundo graus, está no que en
tendemos, na necessidade de uma solução para as famílias brasilei~

ras que a cada ano são obrigad~s a comprar um livro novo e diferen~

te para os "filhos, visto que, o livro adotado no ano anterior, não
é mais usado no ano seguinte, pois, na maioria das vezes foi coloc~

do no mercado pelos editores outro livro, porém, tratando do mesmo
assunto.

Sala das Sessões, em

orgão centr~

política.
Consti tuín

família br~

de maio de 1987.

E preciso que a Constituição ponha um fim à explora
ção dos artistas, cantores, atores, do? clubes esportivos e dos
atletas por emissoras de rádio e televisão, os quais nada recebem '
na transmi95ão ou retransmissão de eventos dos q8ais participam e
que são, em verdade, as únicas' atrações, tendo em vista que essa
programação nada mais é do que simples reprodução audivisual do es
petáculo.

Entendemos'qu~~ adoção da medida aqui proposta repr~

sentará substancial acréscimo qe receita principalmente para os cl~

bes desportivos, que, como é sabido e ressabido, 'lutam, hoje, com
'ingentes dificuldades; encontrando-se mesmo, a imensa maioria de
lesem situação pré-failiimêntar, já que suportam onerosas folhas de
pagamento mensal, além de arcar com gratificações, "luvas" e várias
despesas, em função de assistência médica, hospitalar, ambulatorial,
social, administrativa. e alimentar que são obrigados a prestar aos
atletas que mantém sob contrato.

Iif ~UTO"

l-CONSTITUINTE JOS~ M~UR!CIO ~
~i

~

]
r---------- PLENARIO/cOMISSÃO/SUBCOlollssio----- _

tU COMISSAO DA FAMILIA, DA EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES

~CONSTITUINTE JOS~ MAUR!CIO)1_1
--------- PLENÂRIO/COlollssioISUDCOMISSÁO- -, 800097..2

~COMISSAO DA FAMILIA, DA EDUCAÇAO CULTURA E ESPORTES

=---------------TEXTO/"uSTIFlCAÇÃO---- --,
=---------------TEXTO',IUSTIFICAÇÃO-------------·

Dá nova redação ao § 29 do art. 11 Acrescente ao Anteprojeto da Subcomissão da Educação,
Cultura e Esporte o seguinte dispositivo:

JUS T I' F I C A ç A O

§ 29 _ A repartição dos recursos públicos assegurará
prioritariamente o atendimento das necessidades do ensino obrigató
rio, mediante a construção de Centros integrados de Ensino Público,
conforme lei complementar determine ,plurianualmente.

A aloc~ç~o prioritárià dos recursos públicos no ensi
no obrigatório, e, especialmente, na construção de centro integra
dos de ensino público será uma forma de ass~9urar aos milhões de m~

nores carentes do Brasil as condições mínimas para o aprendizado:
turno único, com duração mínima de oito horas, alimentação e assis
tênci~ médica e odontológica.

As estatísticaS educacionais demonstram que as esco
las primári~s tem como caracteristica a infrequencia e o abandono
precoce da aulas. Criança faminta não tem condição nem motivação p~

ra frequentar a escola. A'a~ocação dos recursos públicos num s~ste

ma de ensino que assegure o desenvolvimento físico e intelectual '
dos alunos e o melhor inve~timento' que o Estado pode fazer para ga-

. • '1'

rantir o futuro dos brasjleiros.

_________ 'LIHAIUO/COMI!I'J,o/.u.CO..IUio----.......-----..,

~comissAO OA FAMILIA EDUCA AO CULTURA ESPORTE

de maio de 1987.Sala das Sessões, em

JUS T I F I C A ç A O

Como o Anteprojeto do Relator da Subcomissão da Educa
ção, cultu~a e Esportes, não faz referência sobre a matéria, esta
mos apresentando esta Emenda ..

A redação primitiva do § 29 , do ART. 32 do Anteproje
to da nova Constituição Federal presidida pelo jurista Afonso Arinos,
porquanto admite o exercício de qualquer profissão, sob regime de
exclusividade, mesmo sem diploma ou registro, excetuada as que en
volvam risco à vida ou que possam causar dano ao indivíduo ou à co
letividade.

A Emenda que propomos matém o atual regime de exclu
sividade em razão de diploma ou registro, obtidos por realização de
cursos de currículos regulares e ofícios e também, a sistemática do
provisionamento, como forma alternativa, quando o cidadão poderá
prestar, nos termos regulamentares, prova de suficiência em que
demonstre sua capacitação para o exercício daquela profissão, mesmo
sem deter formação acadêmica, claro está, foram excetuadas as pro
fissões que ofereçam risco ou que possam causar dano ao ind~viduo

ou a coletividade.

ART. A lei estabelecerá que o regime de exclusividad~

em razão de diplomação ou registro, para o exercício de profissão I

regulamentada poderá ser substituído pelo de provisionamento a ser
reconhecido' por estabelecimentqs oficiais de ensino, mediante p~ova

de suficiência, exceto para-o exercício de profissão que envolva
risco à vida ou a que possa causar dano ao inidvíduo ou à coletivi
dade.

~
~

de maio de 1987.Sala das Sessões, em

l!r AUTOR

~C~NSTITUINTE JOS~ MAUR!CIO

= TEXTO/olUSTIFICAÇ.i.O----------------,

ART. A Coostiuição assegura as entidades esportivas,
de lazer e culturais e seus respectivos integrantes a participação
nà'renda decorrente de transmissão ou retransmissão audiovisual ~ eu
de evento~ dos quais participem.

'ot.- l
~
~

Dá nova redação ao iniciso VI, do artigo 39 do
projeto da subcomissão de Educação~ Cultura e Esporte.

-------,-------AUTOIl------------=:J

r.-r---------------Tl~,.O/4USl'lfle....i.o---- _

1':"1--------- 'Lt.JlÃftIO/ÇOIlIS'lo/CUD(,OIolIIlSio--- -,

COMISSAO DA FAMILIA, DA'EDUCAÇAO CULTURA E ESPORTES

PJ CONSTITUINTE JOS~ ~AURICIOda Educa-Acrescente ao Anteprojeto da Subcomissão
ção, Cultura e Esporte o seguinte dispositivo:
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ções pala
P~tria.

Justificação:

" O ensino do cooperativismo e do associativismo constituirá di.
cipl ina de matricula facultativa nas escolas e í ns t t tu t cõe s de ensino
de todos os graus".

EMENDA
800102-2

de maio de 1987.Sala das Sessões, em

MAGUnO VI.LELA

msslIo DA FAM. DA EDUC, CULTURA, ESP.DA CIENCIA TEC.E DA COHUNIC.

Inclua-se onde couber:

Texto:

Trata-se, sem dúvida, de insólito quadro esse, que
afronta os princípios democráticos do povo brasileiro.

Daí é que se propugna, com muito mais razão, aliás
que o Estado assuma o transport~ de escolares nas regiões longlguas
do PaIs, de alunos e professores, como forma de assegurar-se o cum
primento do dispositivo constitucional sobre a obrigatoriedade do
ensino e como forma de demo~ratizar mais ainda o sistema educacional
brasileiro.

=--------- I"I.ENAJUO/coMISaif)/auDcolluslio --.,

JUS T I F I C A ç A O

VI- Construção de Centro Integrados de Ensino Público,
onde o ensino terá turno único, duração mlnima de oito horas, assi~

tência gratuita ao aluno de material didático-escolar, transporte
alimentação, médica-odontológica e esic01ógica.

A educação. primária para todos é dever fundamental do
Est?do Democrático com o objetivo de eliminar as desigualdades so
ciais, estimular a mobilidade e .democratizar a sociedade.

Nos palses subdesenvolyidos, como o Brasil, onde há
milhões de· menores carentes, portànto destituidos de condições mI
nimas para o aprendizado. D Estado tem o dever de assegurar às cri
anças a alí~p'tação, assistência médica e odontológica e um sistema
de ensino em turno único, para possibilitar a todas as crianças a
oportunidade democrática de aprendizado.

Este investimento do Estado há de recuperar para o
País milhões de crianças que, de óutra forma, abandonariam os es
Ludos nos primeiros anos e iriam, no futurõ, engrossar as fileiras
da m~rginalidade.

Nãp basta construir escolas públicas tradicionais. As
estatísticas demonstram a infrequencia e o abando~o da escola pelos
menores ca~ntes. Com o Centro Integrado de Ensino criam-se condi

transformar as crianças brasileiras em cidadãos úteis à

Ressalte-se que com os juros da dIvida externa de um
,ano 12 bilhões de dólares, seria possivel construir um Centro Inte
grado de Ensino público em cada um dos 4 mil municlpios brasileiros.

Sala das Sessões, em de maio de 1987.

(} movimento Coopera ti.lLi.s1a., .na .sua. concepção .mo.cler.na:.como-::s:ts:
tema s~cio-econõmico;'contandD-apena~ com 143 anos de existênci~,vem

iH.'-lHJ.ndo--..em- todo s -os cont inentes v: 'tendo-5e -ev í denc-tado -oono 4!m-'~ ns tru
menta eficaz de organização de~ocrãtica:da sociedade, uma forma ~d;

.gt(ãda .de distriblJiçâo-i:Ia' renda';e'=u.ma'.aaernatilla--efic:ien'ce._na _ bu:sc;;:'
di~qui Hbr'io .en tr-a.ro -soc ta l ..e'<!l ec onênrícc r.

m--------------nXTO/JUnmC:At;io-- .__-,

JUS T I,F I C A ç A O

ART. A Constituição assegura o transporte gratuito de
escolares e professores nas áreas rurais do País.

Acrescente ao Anteprojeto da Subcomissão da Educação,
Cultura e Esporte o seguinte dispositivo:

EMENDA
800103-1,.-.-------- 'LINÀIlIO/CONISlÃo/IUICOlllllio- _

tJ
Dê-se ao Artigo 7º, do Anteprojeto de ConstituiçãJ da Su~

comissão da Educação, Cultura e Esportes, a segJinte red3ção:
"Art. 7º - O ensino é livre à iniciativa privada, observê,

das as disposições legais."

JUS T I F I C A T I V A

Toda Nação que queira assumir os foros de maturidade~ de
ve conceber,funjamentalmente, a Educa;ão, como a prioridade das pri

,.-.------------"UTOII-------------,t: AGRIPINO DE OLIVEIRA LIMA E outros

Diante dessas elli-dências, os gO\lernos -da s ma i s <Iiversas .tendên
cias politicas têm ab~rto espaços para o -sistema cooperativista, i!
ser indo-o na prõpria constituição como, por exemplo: !uguslãvia,Tch~

coslovãquia, Itália, Espanha, URSS, Grecia e Portugal. Inegavelmente,
o cooperativismo se constltui na melhor forma de atender aos anseios
mais profundos do homem, que são a igualdade e a liberrlade,

O Cooperativismo e um movimento autogestionãrio, no exercicio
pleno da cidadania onde, pela aplicação de seus princlpios nor~eado

res, gera as çondições necessãrias para a formação de pessoas que
passam a interagir umas com as outras, praticando a ajuda mútua.

O Sistema Cooperativista valoriza o 'trabalho, gerindo os meios
de pr oducâo e destinando-os para a satisfação de necessidades próprias
e da sociedade em geral.

Considerando os valores extraordinãrios de democrdcia,solidari~

dade, C1Vlsmo e justiça social, incorporados pelo cooperativismo e a~

sociativismo, pleiteamos que este sistema seja ensinado, na teoria e

na prãtica, como exigência constitucional, em todos os niveis do ensi
no brasileiro, divulgando seus principias e, sua doutrina,como forl11<l alte.!:
nativa de or~anizaçãà-sõcio-econõmica da so~iedade;

..,---------------_TE)lTO/..lJ~'fI'IC..çiO,---------------_..,

EMENDA
800101-4

I'LtHllll.IO/CONI~,iO/JU.COjUS:MO- ---,

• COMISSAO DA FAMIILIA, EOUCAÇAO, ESPORTE

'Esse quadro se contrasta com outra situação também
inusitada e constrangedora, 'que é ver-se nos centros urbanos os pa
rentes de autoridades -- ou elas próprias --sendo transportadas em
viaturas oficiais, portanto com ga~olina paga pelo povo, com, moto

rista pago pelo povo, dirigindo-se a escolas super-mercados, cabel~

reiros, cinemas e t~atros, conforme denúncias sistemªticas da im
prensa.

A grande estensão territorial do nosso País tem sido,
~em dúvida, um dos motivos que impedem o cumprimento de determinados
dispositivos da vigente Constituição encontrando-se entre esses o
referente ao ensino primário obrigatório nos estabélecimentos ofici
ais. Quando se envereda pelo interior do PaIs, principalmente quan
do se ,trata. de habitante nas cidades, estranha-seJassitir-se ao
cortejo de pequenos seres mal-vestidos, calçando sandálias tortas
ou até mesmo descalços, caminhando, às vezes, dezenas de quilôme
tros, ao sol e à chuva (e também à poeira) em direção a uma escola.

Eõ, realmente, estranhável ~emelhante situação, pelo
seu inusitado e também constrangimento que acarreta aos que, mesmo
eventualmente, assitem áquela cena, que caracteriza uma grande in
justiça contra as popililações oprimidads das regiões interioranas do
Brasil.

ALl10Jlt-- -,

(l CONSTITUINTE JOSEõ MAURICIO
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AGRIPINO DE OLIVEIRA LIMA E outros'

Não é, pois, de intpresse a criação desse Conselho nem
sob o aspecto adninistrativo, nem econômico nem educacional.

Além do mais, não nos parece matéria de ordem constitu 
cional, sendo mais afeta à matéria de ordem ordinária.

Pelas razões expostas somos pela supressão do dispositi
vo em tela,

§ 12 _ .

§ 22 - As entidades culturais, educacionais e os direi
tos de invenção e do autor, na forma da lei, estão isentos de qual
quer imposto federal, estadual ou municipal."

Dê-se ao § 22 , do Artigo 19, do Antep:ojeto Constitucio
nal da Subcomissão da Educação, Cultura e Esportes, a seguinte re
daçãJ:

"Art. ],9 -

r;T---------------TUTOlolUOTlP'IC...ÇÃO----------- .....

o:idades, assentando a pilastra-mestra do desenvolvimento em todos
os setores, na Educação.

Assim vista a Educação, que certamente é a visão de todos
os Constituintes, independente de posturas ideológicas, cabe ao Es
tado estimulá-la e disseminá-la, em todo o País, carreando, para i~

SO, seus recursos, sem discriminação de qualquer espécie.
Desde que seja para o bem dos interesses ed.rcacíona í s , os

Poderes Públicos devem empenhar verbas na área e em estabelecimen 
tos de ensino sejam oficiais ou particulares. O dispositivo contido
no Anteprojeto é discriminatório e fruto de intolerâ,cia de setores
radicais (por sinal uma minoria), incapazes de conviver numa sacie
dade democrática.

A discriminaçãO, a intolerância e os radicalismos são
incompatíveis com a Democracia.Aliás, o próprio Artigo 12 repudia
todas as formas de preconceito e discriminação, além do que não se
preconiza, aqui, nen'luma imposição ao Estado em carrear recursos à
iniciativa privada, competindo, ao Estado, faõê-lo ou não, de acoL
do com os in~eresses da Nação.

Esta postura se nos apresenta como coerente e democrática

As atividades culturais e educacionais, bem como as da
invenção e autoria merecem a isenção de tributos de qualquer espé.:.
cie, devidJ ao caráter altamente benéfico de que são e estão impr~

qnados .

JUS T I F 1 C A T I V A

~
~

____::;- Pl.l.M."lo/cCIUSalo/l"IC01&llIio-------------.,

l!J-------------aUTOR--------------.
~ AGRIPINO DE OLIVEIRA LIMA E outros

~w:

Premiar a inte1rigência e a criação, assim como dotes da

área intelectual é medida de justiça que se impõe.

I - ......................•.............•..............

11 - ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

111 - ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

IV - •••••••••••.••••••••••••••••.•••••••••••••••••.•••
V - .

VI - .•.•••••••••.•...••••••.••..•••••.••..•••••••..•.•
VI - gratuidade de ensino público de 12 e 22 graus."

JUS T I F I C A T I V A
Em nações economicamente evoluídas como os Estados Uni

dos o ensino superiot é totalmente pago.EntFe nós, onde impera o
paternalismo estatal, a realidade é ignorada e vivemos no reino da
utopia do ensino gratuito.

O Estádo prega a gratuidade e nãJ consegue executá-la
devido à :arência de recursos. Com isso, a~menta a cada dia o con 
tindente dos que vivem fora das universidades. A propalada democra
tização do ensino na pratica não acontece. Existe SÓ no pa~el.

Assim, mais sábi~' ~ correto é estabelecer o e~sino pago
com os Poderes Públicos custeando os estudos dos alunos carentes e
assim tentar aJmentar o número de vagas nas universidades, onde um
maior número de estudantes terão assento nos bancos escolares.

Desta forma, ao s~ preconizar esse ato de justiça, o a~

tor esqueceu-se de contemplar os que militam nas lides educacio
nais.

Ninguém ignora qJe ess~s entidades são, ta~bém, celeiro
de agentes da cultura, onde se forjam gerações para o desempenho
da cultura e da criação.

Por estas e outras razões, acreditamos que as entid~des

edu:a:ionais também devam ser contempladas com a isenção dos tri
butos constantes do Anteprojeto.

AGRIPINO DE OLIVEIRA LIMA E outros

r;T-''---------------TuTot.lUnlP'rcAeio---- -.

Suprima-se o § lº, do Artigo 23, d~ Anteprojeto Constitu
cional da SubcomissãJ da Educação, Cultura e Esportes.

JUS T I F I C A T I V A

Vivenciando a dinâmica histórica, a humanidade conheceu e
conhece fe~ôme~os e movimentos transformadores das mais variadas es
pécies, seja nas ciências, nas artes ou qualquer outro ca~po de ati
vidades intelectuais ou não.

AGRIPINO DE OLIVEIRA LIMA B outros
EMENDA
800105·7

r;T--------------- TII!XTO/.lU'Tl'ICI,ÇÃO.,-- .,-__...,

Suprima-se o Artigo 15, do Anteprojeto Constitucional, da
Subcomissão da Ed~cação, Cultura e Esportes.

JUS T I F I C A T I V A

Já existem, no Ministério da Educação, órgãos co~ a ffna
lidade proposta no dispositivo do Anteprojeto, que são a SESU (Se
cretaria do Ensino Superior) e a Secretaria de Educação.Básica.

Esse Conselho se.ia a criação d~ mais um órgão que apenas
viria a onerar os ~fres públicos, burocratiza~do, ainda mais, a má
quina ~dministrativa.

As Nações organizadas politica~ente visam a criar mecanis
mos disciplinadores da convivência harmônica da sociedade, princi 
palmente através das leis.

No campo da cultura, o instituto da çensura sempre esteve
sujeito a =ontrovérsias, pois está na dependência da formação e óti
ca do s censores,

Uma medida tomada pelos censores pode merecer o elogio de
uns e criticas de outros, isto porque o~ costumes se renovam, mudam
se valores.Contudo, a abolição pura e simples da censura não contri
buirá, em nada, para que um povo se aprimore culturalme~te.Oentro

do regime de liberdade, sempre nos d7frontamos com exageros de ·uma
minoria, não condizentes com o pensamento da maioria.A liberdade de
criação é'um direito, desde que não fira o direito de outre~, mor _
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mente da maioria.O Estado dele ser o árbitro nesses casos, razão p~

la QJal a censura deve existir para coibir abJsos e ex:essos, prin
cipalmente no aspecto da moralidade.

r:T-------------- n.'o'ofUIT1FICAÇÂO------------------,

Constituinte AGRIPINO OE OLIVEIRA LIMA E outros ~

tJr--::===----- ··_,._..10,__----------1~

No anteprojeto da Subcomissão da FamIlia, do Menor e do Idoso,
te-se à parte final do artigo 611, "caput", a se~inte expressão:

•••e favo~ o seu desme:-nto nos centros urblros.

JUSTIFICAÇAO

acrescen-

CI~N-

r:T--------------TCu./oIUsnrc4Ch--- _

SUBCOMISSAO OA FAMIlIA.OO MENOR E DO IQOSO - ART. 30 § 4~

Inclua-se a seguinte norma no anteprojeto

GIBSONCONSTITUINTE NILSON

Os velhos, após contribuirem com seu trabalho na construção do PaIs, lo
go se vêem em situação de penúria, com a defasagem dos valores da aposentadoria lJJl!
acaso 'COI1Q.Jistem, para não mencionar aq.Jeles lJJl! nem esse mInimo displlem para aS5eQ!!
rar tranquilidade ao resto de seus dias, sobretudo em face do depauperamento de suas
forças, a conspirar contra a possibilidade de se dedicarem a atividade rentável, elII

mercado de trabalho saturado pela demanda de eaprego, que lhes torna extremamente li.!!.
versa a concorrência com os mais novos.

Para que possam lutar contra essas adversidades, c~re as~rar-lhes,

ao menos, facilidades de deslocamento nas grandes cidades, de modo a reduzir siooif,!
cativo desfallJJl! em suas bolsas, na busca dê novas opOrtunidades ou no'comparecbe1
to aos locais onde possam ainda lograr ooter algua rendimento para a satisfaçllo de
suas necessidades vitais.

De natureza eminentemente pública, o transporte coletlvo urbano leva a
lJJl!, no ato de concessão de sua exploração por eapresas particulares, se possa efetl
vamente conteaplar carências como a lJJl! se suscita, perfeitamente acomodáveis dentro
da grande margem de lucro que propicia, sem necessidade de onerar os cofres públicos
para atendimentos como o da espécie.

Eis o sentido da proposta lJJl! esperamos possa sensibilizar o espIrito '!!
manitários dos ilustres constituintes.

(!Jr------------- ..-

"111 - gestão democrática e acessivel ao
conhecimento público;

IV - participação dos professores, alunos,
funcionários e representantes da comunidade no
processo de escolha dqs dirigentes das institui
çlles oficiais".

Modifique-se o item III do art.811 do Anteprojeto da
subcomissão da Educação, Cultura e Esportes para o seguinte,
acrescentando-se-lhe mais um dispositivo, confOrme se verifica a
seguir:

JUSTIFICAÇAO
Oentre os principios norteadores das universida

des e demais instituiçlles de ensino superior, enunciados no art.
811, destaca-se:

"111 - gestão democrática, através de critérios pú
blicos e transparentes, com participação de docen
tes, alunos e funcionários e representantes da co
munidade na escolha dos dirigentes".
Como o dispositivo contempla duas proposiçlles (o

tipo de gestão e o processo de escolha dos dirigentes universitá
rios), houvemos por bem desdobrá-lo em dois, utilizando uma lin
guagem .ais clara e acessIcel ao público.

r:T-------------- T••'O/IUUt,...ac;io---------------,
COMISsAo OA FAMílIA, DA EDUCAÇAD, CULTURA E ESPORTES, DA
CIA E TECNOLOGIA E DA COMUNICAÇAo.

No primeiro caso, dispusemos sobre a permeabilida
de de Que se deve revestir a admlnl~tração universitária; no se
gundo, sobre a participação da comunidade universitária e em ge
ral no processo de escolha de seus dirigentes, mas somente em re
lação às instituiçlles oficiais, tendo em vista o investimento pú

blico.

Art.- O Estado organizará uma polltica familiar que atenda I

aos objetivos materiais e culturais da famI~ia. assegurando o pleno

exerclcio de sua função social

IV Organizando estrut*ras jurídicas e têcnicas que es -

clareçam e facilitem o exerclcio de uma paternidade responsável

eficácia jurliica do casamento re11q1oso, observadas as exigências I

de Lei Ordinária

Prestando assistência à maternidade e â infância

Cooperando com os pais na educação dos filhos

aAssegurando a gratuidade do casamento civil e

Regulando impostos e ~ncargos ger~is em harmonia com
as responsabilidades familiares

1.-

V -

II

III

Se os estabelecimentos de ensino superior oficiais
são mantidos exclusivamente com recursos orçamentários, neles a
participação popular deve ser mais intensa. Não se concebe, por!
xemplo, Que sua direção seja confiada A elementos alienIgenas, g!
ralmente desconhecedores da realidade educacional local e, muitas
vezes, até mesmo nacional.

Se a tendência desta Constituinte é no sentido de
prestigiar os servidores de carreira, circunstància esta Já de
monstrada pela Comissão da Orde~ Social em seu anteprojeto, onde
se verifica Que os cargos em comissão serão atribuIdos a esses
servidores, a tendidos os requisitos de "competência e experiên
cia", nada mais Justo que estender o princIpio a todos os órgãos
públicos, inclusive porque as universidades oficiais são sempre

constituidas sob as formas de autarquia ou fundaçllo.

Sala da
JUSTIFICATIVA

Constituinte AGRIPINO DE OLIVEIRA lIMA
2 preciso adotar uma polltica Familiar que seja co~

plota, prevendo as mais diferentes situaçis e discirlinando, de modo
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das

JUSTIFICATIVA

do de cinco minutos, a fim de transmitirem programas

atividades do Poder Legislativo
GIBSONCONSTITUINTE

• COIIlissao da Fam iiá~I"á~"Ed:i:;~Ç~~":loé~ãeE;põrt~"s"J
n a e a omun caça0r:-r---------------- 1UfO/"'''.lIfICAÇlo-'---- --------

, SUBCOMISSAO DA fAMILIA,OO MENOR E 00 IDOSO - ART. 2 ·CAPUT"

Seja inserida a seguinte disposição

Art.- O PAI E A ~~E EXERCEM SOBRE OS FILHOS ~ENORES OU

INCAPAZES O pATRIO PODER, EM IGUALDADE De CONDI

COES

As emissorias de radio já são obrigadas atrasmitir ,

diariamente uma hora de programação sobre atividades dos três P~

deres da República. Esta,proposta considerando ser a televisão

um serviço , concedido, explicita que todas emissoras deverão en-

trar em cadeia nacional, diariamente, para um boletim de cinco

PARAGRAFO ONICO. - O EXERCicIO DO pATRIQ PODER FICARA SEMPRE

SUBORDINADO AOS INTERESSES MORAIS E MATERIAIS

DO FILHO

Justificação

minutos a respeito das atividades parlamentares, como meio de m~

ter o povo informado a respeito dõs trabalhos no Congresso Nacio 

nal

--------r--r--+.----+---II-------.J

Devemos conceder a i~ualdade dos direitos dos pais, r~

cipalmente face ás constantes reivindicações dos movimentos femi

nistas •

---- ....,,011---------
GIBSONNILSONCONSTITUINTE §--- "lll:wutl(l/eC'u.ssio/suoco"'uio -----------__ _e? ~:m~;são da FamIlia , da Educação. Cultura e Esportes1 8OO11~

encia e TecnologIa e da ComunIcaçao
7 Tt:JlTO/""'STlrlc"çÃo-------- __~ ----

Hoje é matéria das mais polêmicas pri!!lativamente ao pátrio poder

L -++---;~---::7;&---_r_----·--;T-~ SUBCOMISSAO DA fAMILIA ,DO MENOR E DO IDOSO

Seja inserida a seguinte norma

Seja incluida a seguinte disposição

sobre o planeJamento f~Complementar disporáLeiArt.

miliar, a assistência à maternidade, à infân

cia e à adolescência e sobre a educação dos

excepcionais .

NILSON GIBSONCONSTITUINTE

,- a"'0•..I--·------------
fi

r.'lr---------------- unol.lusuF1CaçÃo--------

SUBtOMISSAO DA fAMILIA, DO MENOR E DO IDOSO

Art.- As pessoas incapacitadas para o trabalho serão

beneficiadas por uma pol!tica que lhes garanta uma

vida digna, com os beneficios do convivio comuni-
JUSTIFICAÇ1;o

'tário, sem preju!zo de poss!vel readaptaçáo

trabalho •

ao A preocupação do Estado para com a família deve

ser constante) Assim, é preciso que uma lei complementar venha

a disciplinar o planejamento familiar, a assistência ã maternid~

de, ã infância e ã adolescencia e sobre a educação dos excepci2

nais. são todos temas de maior relevãncia e que ganham, a cadal

dia que passa, maior questionamente dentro da própria sociedade c!

Justj,ficativa

Como fenômeno do mundo mode~no, a incapacidade das pes

sas aumentou a responsabilidade do Estado para com as mes~as. Não I

se pode simplesmonte marginalizar.todas as pessoas que, por dife 

rentes razões, perderam a capacidade para se dedicarem ao tra

balho ou se auto-sustentarem. A reabilitação profissional deve

ser uma preocupação constante

vil Urge que a Constituição lhes dedique urna atenção especial .

SUBCOMISSAO DA CIENCIA E TECNOLOGIA E DA COMUNICAÇAO
.;

seja incluida a seguinte disposição

CONSTITUINTE NILSON GIBSON

ART. A Universidade é autônoma em seu direito de

auto-governa r-se e de ensinar,pesQuisar e criar:

Seja incluida s seguinte oar.a na SUBCOMISSAO DA EDUCAÇAO,
CULTURA E ESPORTES. ART. 8 - ITEM IV

f:Cl)íISSAo DA fAMILlA,DA f!l'Wlt~~':~tM'l!"~·~SPCIlTES.DA CIErcIA E
TECNOLOGIA E DA CCJOmiiíÇAô

mr--------------....0--------------
[-

,.,r---------------- TlnoovlT'PlUC1o------ --,

GIBSON

TIXTO!oIUITIFICIoÇÃO------------- --.-

NILSONCONSTITUINTE

Art.- As concessionárias de serviço som e imagem

deverão entrar em cadeia nacional, diariamente, pelo perI~

PARAGRAfO UNICO - Docentes e discentes têm iguais
direitos à liberdade acadêmica :
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Inclua-se o seguinte dispositivo no anteprojeto

SUBCOMISSAO OA EOUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES - ART. 2 lTE~ IX

e Esportes,

tJ CONSTITUINTE NILSON GIBSON 11_1c::- PLr.H'''10/c0!415SÃo/stJ,B,COluasÃO"7':-----------,"Rt 800118-9
~s:ao da Familia, da Eaucaçao, cu:tura d

l'-t"tim..,.1nr-.,e......i"e"'c,.nl'fo,.,.,.lo""'gT1.,.a-."e~{I"'a;-rC.,.o'"m ...Uh""ir>c.,a;'ç'<!al';o".--------~
=---------------TUTO/.fUSTI'lCAÇÃO--------·--------,

Afim de evitar a volta dos tempos do arbítrio ou
do indesejável patrulhamento ideológico, é preciso Que
o texto da nova Carta Politica explicite a autonomia ~

niversitária, até mesmo como condições para Que ela s~

ja plenamente alcançada c respeitada .

JUSTIFICATIVA

CONSTITUINTE NILSON GIBSON

~ TUTOIJUSTIFICAÇio-----------.-----.,

SUBCOMISSJlO OE EOUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES - ART. l~ "CAPUT"

Dê-se ao dispositivo correspondente esta redação

Art.- A lei estabelecerá prioridades, incentivos e vant~

gens para a cultura nacional, especialmente quanto a

1.- formação e condições de trabalho de seus cri~

dores, intérpretes e estudiosos

Art. atendimento preferencial, oficializado e

gratuito aos portadores de deficiência se~

sorial e aos superdotados, em todos os

niveis de ensino.

JUSTIFICATIVA

O atendimento pretendido por este ítem devem ser ,

também, preferencial • Temos de superar as deficiências dos alunos com

um atendimento mais especializado. Por outra forma, cumpre ainda

estabelecer que se trata de' 'deficiência sensorial para que o te~

to da futura Lei Maior seja d mais explIcito possIvel.

PLENAR10/CO..1I~sio/su.COltilll1ÃO'---=--::-.,..__--_=_-._:-.....,
da FamIlia, da Educaçao, Cul!ura, Esportes,

CONSTITUINTE NILSON GIBSON

• Comissão

w,.------------- "UIOll:--------------
[-

e

11.- produção, circulação e divulgação das obrag

111.- exercIcio dos direitos de invenção e do a~

tor • SUBCOMISSAO OA CIENCIA E TECNOLOGIA E DA COMUNICAÇAÓ
Seja inseri~a a seguinte disposição

JUS~IFICl\.'rIVA

Esta Emenda apereeiçoa a têcnica legislativa s~

parando , por itens, as matérias tratadas pelo artigo. Iss9 facil!

tará, qu~lquer referência a9s temas versados.

Art.- Compete à União, mediante Lei do Congresso N~

cional, explorar, diretamente ou mediante autori

zação ou concessão, os serviços de telecomuni 

cação

JUSTIFICATIVA

As autorizações ou concessões de serviços de

telecomunicação não podem ser ato meramente da alçada do preside~

te da República • A matéria assume tal grandeza que o Congresso

Nacional deve participar, a~ivamente, nesse processo.

~
~e Esportes, d

CONSTITUINTE NILSON GIBSON

SUBCOMISSAO OE EDUCAÇAO, eULTURA E ESPORTES
\

Ciencia e Tecnologia e da cO~Wlhfu~,'if~P.,..:.- --.
l!l

= .L.I:NÂ.uo/coNI"lo'lulcoMI.'lo-- -,

• omissão da FamIlia, da Educação, Cultura

m""""------------AUTOft--------------t

Acrescente-se a seguinte norma ao anteprojeto

r:'1--------------- TUTOf,lUSTlrlCAÇlo------------------,

~
~

CONSTITUINTE NILSON GIBSON

______________ "UT(lIt~....,..------------

~._-~:::..:.::.::::.:::.-:.:.::~~~--~
r:-1-::====---",::-:==•. n~NÁluo/cO"llSsiQ/SU.Co"'..!J'do •
• Comissao da FamIlia , da Educaçao, Cultura ~ Esportes

Art.- O PROFESSOR DESPEDIDO SEM JUSTA CAUSA NO CURSO DO

ANO LETIVO TEM DIREITO A SALARIOS ATt O INfcIO /

DAS AULAS DO ANO LETIVO SEGUINTE.

SUBCOMISSAO OA EOUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES - ART. B

Inclua-se a. ~eguinte disposição

Justificativa

Art.- Os órgãos diretivos dos vários setores ftas Univers!

~embros enqua~to os órgãos superiores da adminis
j

tração geral o serão por todo o corpo universitário •..

A dispensa havendo ocorrido sem justat causa o pr~

fessor tem direito ao recebimento de salários atê o inicio das aulas

do áno,letivo seguinte

dades serão eleitos por sufrágio direto de seus
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A autonomia universitaria há de ser fruto do consen

so dos que ali trabalham • A forma de expressar essa realidade é o v2

to, direto e, conforme a oportunidade, abrangendo toda a comunidade

académica •

Parágrafo -único Em ambos os casos. os votos dos diferentes

segmentos serão comnutados com o peso que

a lei lhes conferir.

JUl1tificativa

Entendemos Que o monop61io estatal dos serviços de tele
comunicações e postais é a melhor ga~antia do sigilo destas comunic~

ções. Caso contrário correríamos sérios riscos de termos as nossas c~

municações postais manipuladas por grupos econômicos.

ANTM€S
Deputado Federal

PMDB-MT

J§Al!JIMTS9il ~ PUNAItIO/COlUUlD/.UICOIllIUlO j 800123-5
l...' -~I'íMfNI!IMlNI~!:ill!(joop:!,rn!:!,!,.~__,_rn_EIl.OQ1J,llL_JlRl\__E_ES'lRlES,_D'\_CJEN::IA E_lIDll..!1iIA E_rn_.J.

f? DEPUTADO ANTERO DE BARROS

~
~

GIBSONCONSTITUINTE
1!Jc-------------- AUrOItl NILSON

e~

SUBCOMISSAO OA EOUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES - ART. 8
Suprim~r o Art. 62 do Capítuío da Educação, Cultura e Esportes.

Inclua-se a seguinte disposição
11II"IIJüUSTI/f,;EDi'lifi[VA,III"liJ

Art.- A Universidade manterá estreita intercomunicação com

a sociedade ~ontribuindo , n~ exercício de suas funções , para o d~

senvolvimento econômico, social, político e cultural do País dando /

relevância ao exame crítico dos problemas .nacionais

Defendemos um ensi~ laico, por entendermos que assim não
estaremos privilegiando um credo em detrimento de outros. Desta fo~ma

estaremos garantindo a liberdade religiosa.
Ressaltamos, como just~ficativa, o fato de que o Estado

republicano é caracteristicamente laico.

Deputado Federal
PMDB-m

Parágrafo Onico Para incentivar essa colaboração, a lei

disporá sobre a criação , na Universidade, de um órgão com atribui

ções consuLtivas, constitvindo paritariamente de representantes da

mesma' e de outros setores sociais, prefernecialmente associações /

de car ater cultural'e profission~l bem como organizações comun!

tarias e de trabalhadores.

e"l c DEPUTADO ANTERO DE BARROS J§
====""'=-;;c--;;;""..,PUNÁAIO/.iO.IJJ~slO/au.cOyle!IÃo--~~___=___=___.J ~~ . .
t!lIMí§ltJ rn FiWLIA, rn lIDll..!1iIA, w.LlU1A EE9'lRlES, tA CJEN::IA E lIDll..!1iIAE UVUA.....'"
Q.Q\ OIDlIgmJ.

Justificativa ~----__----_--_TUTO/..U'TI'ICAr:lo----------------.

......---------------TUTO/,lU;TI'leaçi,o·:---------- -.,

A Universidade deve desempenhar importante papel. na fo

mação da cultura nacional. Por isso mesmo é importante , que mantenha

estreito vInculo com a soc~ade sob pena de disvirtuamento de seus

propositos .

e: DEPUTADO ANTERO DE BARROS ~
~

Pela presente Emenda o Artigo 15 2 do Capitulo da Ciência e Tecnologia
e da ComuQicação passa ter a seguinte redação:

Art. - A concessão do direito de utilização de frequê~

cia de rádio e televisão, depende das seguintes condições:
I - Parecer Técnico do Ministério das Comunicações;

11 - Parecer dos Sindicatos locais e regionais dos Jo~

nalistas e Radialistas;
111 - Aprovação do Congressp Nacional;
§ 12 - O Poder Público reservará, canais e frequências •

prioritariamente a entidades educacionais, culturais e organizações
político partidárias •

Pela presente Emenda o Artigo 122 passa ter a seguinte redação:
1flllll:lliJlllm!IJmmlillil:mCMlilllllh

Art. 122 - ~ competência, intransferível,do Estado expl~

rar e manter os Serviços Públicos, de Telecomunicações, Po~~áí e Tele
gráfico.

1I'lllaUSTIFICAT.IVA,'"il,1'

Estes meios de comunicações são de grande importância s~

cial, na medida em Que são utilizados em larga escala, por todas as c~

madas sociais.

A inegável utilidade destes serviços torna imperativo a
presença do Estado, garantindo o bom nível do serviço e preços acessi
veis.

Quando colocamos em discussão os me Ins- de comunicação'
de massa, primeirament~ temos de levar em consideração o nível tecnol~

gico e o aprimóramento das formas de comunicação social, Que em nosso
País se encontram em fase bastante avançada, ou seja, entre as melhQ
res existentes.

Com tecnologia avançada e cOm formas de comunicação ~

•
p~1morada, os meios de comunicação tem se caracterizado por serem e
atuarem CU" , .. es como formadores de opinões' e padrões, univers~

lizando a cultura e o conhecimento.
Sabendo que estes meios de comunicações possuem t~

manho poder de persuasão da opinião pública, torna-se importante g~

rantirmos o direito a informação aos cidadãos.
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Considerando a necessidade e direito da sociedade receber
as informações de forma clara e isenta de manipulações de grupos ou
facções de empresários ou políticos, é de suma importância d~mocrati

zar o processo de concessão de canais e frequências de rádi?s e tel~

visão.
Não foram poucas as vezes que tomamos conhecimento, no

período ditadorial, como na Nova República, de denúncias a cerca dos
favorecimentos, de forma fraudulenta, nas concessões. O favorecimeryto'
ocorre principalmente porque o poder de concessão é centralizado no
Ministério das Comunicações, e sendo assim, os dirigentes normalmente
víncularam as conceSSões a interesses pessoais e de grupos.

~ neste sentido que através deste dispositivo que estamos
apresentando, pretendemos democratizar este 'processo, ampliando o rol
de responsáveis pelas concessões. Sendo assim, pretendemos instituir •
três fases de aprovação.

I - Parecer Técnico do Ministério das ComunicaçÕes;
2 - Parecer dos Sindicatos.àoêa;s:eLRegionais aos .Proffi~

aionais,da área;
3 - Aprovação do Congresso Nacional.
Ainda neste. dispositivo fretendemos estipular que seja

reservado, canais e frequências prioritariamente a entidades que não
sejam vinculadas a grupos econômicos.

ANT~
Deputad Federal

PM _

o ensino público está dotado de um pla~o de carreira docente
com um sistema de asc.~nsão e progressão funcionais implementa _
das com lastro na titulação pós-graduada '(especiali~ação, mes
trado e doutorado), na produçllo<'!l)telectual, no interstfcio mi
nimo nos vários níveis' e classes, e', em outros critérios objet!
vos de avaliação garantidores de qualidade acadêmico-científica
dos professores para alcançar o cargo final.

Por isso, exigir-se um concurso público de títulos e provas,
após vinte (20) ou mais anos de atividades e experiências doce~

tes, para que o professor atinja o cargo final, é regra que eo~

promete a própria estrutura da~eira de maQistério, desesti
muia maior qualificação dos docente~<~ olvida o mérito do desemp~

nho acadêmico.
Outrossim, tal imposição é discriminatória e afronta o princi

pio constitucional da isonomia, conquanto em nenhuma outra categ~

ria prpfissional do ser~iço públicp, seja de natureza civil ou m!
litar, coloca-se o concurso público como pré-requisito ao provi 
mento de cargos finais. Vale di~er,'exemplificadamente, para che
gar-se a Desembargador ou General não'é essencial nem necessário
submeter-se a concurso pÚblfco·de provas e títulos.

Assim, urge afastar-se tão injusta ~ discriminatória restri -
ção constitucional pará que os profe,s~ores possam construir, ao
longo de sua sacrificada vida docente, os degraus indispensáveis
para atingir o seu/ápice.

r:'T--------------TUTO/~1I5TI'IC&Çi.O_--- __,

tf .UTOIl

~ONSTITUINTE PAULO ZARZUR

~
~

Constituinte AROLDE DE OLIVEIRA

PRlFOSTA DE Ell8'[)A SlPRESSIVA

• Com~ssão da Família, dá'~â"tH5ãç'!lõ:·,tl:n'ür~ e Esportes, da Ciência e

,--------------AUTOIt--------- _

tJ

~_--------------.TIXTO/olU.r',.ICAÇlo---------------.....,
No AnteproJeto da Subcomissão da Ciência e Tecnolo

gia e da Comunicação acrescente-se o seguinte item 11 ao caput do
art. 12:

1§14.r:-T--------- ,~.dJlK\/CQ.. ,••1Q/.uaCOlill..ÃO __, 800125-1
-..::::O::::M;:;I:.:S::;S:.:1t:::0c..::::0::..;AF:.:AM=I:.:L:::I::;A:.!.,=E::.OU::.C:::A~Ço::.1t:::O~I-=C::.U'L::.T::.;U::;RA::::....::E:...=E::.S::.PO::;R::;T:.:E::;S:..:.:,:•..:.,_-..J

Art. 12 .
111- legislar sobre meios e veIculos de comuni

cação, propaganda, publicidade e comunicação visual
ao ar livre.

JUSTIFICATIVA

- Suprimir o artigo 32 do Anteprojeto da Subcomissão VIII-b.
- Suprimir os §§ 12 e 22 do artigo 32 do Anteprojeto da Subcomissão

VIII-b.

JUSTIFICAÇ/lO:

Acompanhando a tendência mundial, a propaganda e a
publicidade através da comunicação ao ar livre ( out doors, palnéis,
etc)~ hoje uma realidade em nosso Pais, alcançando todo o territõ
rio nacional.

Por iS50 mesmo, acreditamos que essa matéria deve
merecer uma regulamentação a nível federal a fim de que não haJa dis
torções no tratamento do tema. Estaremos evitando conflitos futuros.

O conceito de empresa nacional, cujos requisitos expressam LJII senti
mento nacionalista, merece realmente ser destacado, todavia em outro nível. Não ~ a
a nosso ver, a constituiç~o,o lugar adequlldo, isto porque, se assim o fizermos es
taremos correndo o risco de errarmos contra a perenidade que se deseja para a nos
sa Carta Magna e, ao mesmo tempo, impedirmos a dinâmica natural que deve conter tal
conceito.

~---------------TtltTO/.lUITIPICAÇi.O. __,

~
~

Constituinte AROLDE DE OLIVEIRA

f':"I--------------- TUTO/..u.TI'ICAqÃO. -,

m-----------''--AUTO''--------------
[-~

~

_------------oIurolt--------------

___-_--~--'LI.,p"IO/CONlldo'IU'CoItlUIo '. "rrr cTomisslloida Família, Educacll.ol CUltut:af'.Espo~j;es,Ciência e daC ecnolog a e da Comunicac!!!:l .' . , .

tJ AÉCIO DE BORBA

Retirar no art. 2Q , do anteprojeto Constitucional da Subcomissão
VIII-a, item VII, na quarta linha, as palavras "e finais", apõs
a palavra "iniciais" e antes das palavras "da carreira".

JUSTIFICAÇ/lO

PRlFOSTA DE EMEJlDA SlFRESSIVA

_ O artigo 22 do anteprojeto da SUbcomissão VIII-b passa a ter a

seguinte redação:

Num Brasil que se quer democrático, impõe-se suprim~r, da
emergente Carta Magna, qualquer injustiça ou discriminaçio. N~s

te contexto,·afigura-se como odiosa e desarrazoada a exigência
constitucional de concurso público para os cargos FINAIS da ca~

reira de magistério.

Tal ditame fazia sentido nas anteriores constituições, qua~

do o ingresso , mormente no ensino superior, ocorria sempre nas
cátedras universitárias,~hojeexttntas), configurando-se como
barreira profilática e inibidora dos provimentos "graciosos" de
apadrinhados políticos como catedráticos. Presentemente, todo

Art: 22 _ P mercado intep'9 qonsti1;ui,patrimônio nacional.

_ Suprimam-se os §§ 12 a 32 do artigo 22 do anteprojeto da Subco

missão VIII-b.
JUSTIFICAÇi\O:

Entendemos que quaisquer atributos ou ainda, qualquer tentativa de
definir finalidades na CÓlistituição, devem ser evitados. Caberá,à lei fazê-lo. A
concisão e a objetividade<devem.presidir a elaboração do texto constitucional.
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=--------------T.XTO/~II.TI'M:do-- _,

(!TJ------------ AUTOIt

L Consti tuinte ARIl..DE DE Il..IVEIRA ~
~

(!J AUTOR ]

C Constituinte AROLDE DE OLIVEIRA :
EMENDA
800132-4

PRCFOSTA DE EIoEt-VA (SUpressiva)

- SUprimir os §§ III a 4". do' artigo lj2 do anteprojeto da Subcondssão

VlII-b.

PROPOSTA DE El-Ei'V1\ _(Sup,r~s.~iyo-aditiva)

JUSTIFICAÇIlO:

- O Parágrafo único do'ertigo'15 do anteprojeto da SUbcomissão
VIII-b passa a ter a seguinte redação:

A afirmação máxlma está contida no texto do artigo 82. Já os seus

parágrafos (lll a 42 ) , contêm detalhamento que não merecem ocupar posição consti

tucional. A lei de que trat~ o text~do ar~~go 8~ será o,instrumento hábil e ad~

quado para eneanpar as iqéi,as contidas nos ~ar~gr~fos referidos.

PARÁGRAFO Ú'lICO - As concessões serão outorgadas por 15 (quinze)

anos e s6 poderão ser suspensa"s, não renovadas ou cassadas por
sentença fundada do Poder Judiciário.

JUSTIFICAcAo:

A supressão que procedemos aqui, neste parágrafo, é a bem do uso

dos termos técnicos do D~reito Administrativo, autorização e permissão. São eles

de uso consaqrado e de conceitos definidos: EJrj)regá-los como estão, é incorrer
num erro técníco-semãntãco que p1\ejl,ldic.ará,a ~!ltegração dos Direitos Consti t,!!

cional e Administrativo.,

A Adição que fazemos nesta emenda é a aposição da palavra "ou
torgadas" para melhorar o entendimento do dispositivo.

~
~

Constituinte AROlDE DE Il..IVEIRA
~"'i------------ AUTOIt

---_---:===~:::::....::=....:::.:.:.::::.:.:._------'

PRCFOSTA DE EIelJI.I (SUpressiva)
.>

- SUprimir o artigo ~ll do,en~eprojeto da Subcomissão VIlI-b.

JJSTIFICAÇ!\O:

Entendemos não dizer respeito 11 temática da Subcomissão da Ciência

e Tecnologia e da COIlU'licaçlllJ.

w,..------------ AUTOIt

C Constituinte AROLDE DE OLIVEIRA

=....,.-------------- T,.X'~/~~.T!I'ICAÇÃO----------------,

PROPOSTA DE EJoEI{)A, (SUbst,l.tutiva)

=--------------TlllTO/~'..JO,~.'---------------,
PR(J'()STA DE EIoEt-VA (Súpressivo-SUbstitutiva)

- O artigo, 411 do, antepJ',Qje~o i;la..5ubçomi,ssão VlII-b passa a ter a se

guinte redação, distribuindo-sé seu conteúdo nos dispositivos abaixo:
Art. 42 - O Estado garantirá ao' individuo, absoluta privacidade.

§ 12 - ~ vedado a qualquer'instituição pública ou privada, a qual
quer pessoa natural ou jurídica' o fornecimento de informação de caráter pessoal,

exceto a requerimento de 'juizo cometente,
§ 22 - A lei estabelecerá pena ,para ~\lem divulgar, por qualquer prE.

cesse, desde que sem autorização, fato~ relacionados ao lar e à família.

JUSTIFICAÇIlo:

Esta proposta tem o único objetivo: colocar uma certa ordem nas coi

sas. Vejamos: a União se coroõe do congresso Nacional (Poder Legislativo), Poder

Executivo (Presidente da REpública, e possivelmente, Primeiro Ministro) e o Poder
Judiciário. "se atribuiI'l,'.lOs uma cOl11letência a:ltodo (União) e o referendo a uma parte
que comõe.o todo (Congresso Nacional), estabeleceremos' uma relativa desórqanízação

Logo, entrf)denll?s. que a cOl11let~ncia,deve ser de um membro e o refe
rendo de un outro membro.,

Art. 15'1",COI11lete, ao Poder Exe,cutivo" "ad referendum" do Congresso
Nacional, outorgar concessões, autorãzações ou permíssões de ser
viços de ~adiodif~são sono~a'ou de sons e imagÊms.

JUSTIFICACIlO:

- O artigo 15 do anteprojeto da Subcomissão VlII-b passa a ter a se
guinte redação:~

~

Constituinte ARIl..DE DE OlIVEIRA
~'------------'.TOlI~-----------~

~
~

Constituinte AROLDE DE OLIVEIRA

PROPOSTA DE EIelJA (Supressivo-Substitutiva)

- O item III do artigo 12 do anteprojeto da Subcomissão VlII-b-passa
a ter a &eguinte redação:

• Comissão da Familia, dâ'E~ub~ç~~~/t:üYtL~~e Esportes, da Ciência.(- ,"'. ,..\., ~ ~

.....-------------- TI)lfO'olU.Tl.ICAÇÃO'---------- --.

A concisão e a amplitude conceituais devem prevalecer, nos textos
I:onstitucionais. A supressão da cláusula "na sua vida civil" objetiva dar mais
abrangência ao conceito "individuo".

Relativamente 11 distribuição ~as idéias em dois parágrafos tem por
I!SCOPO dar uma forma didática para facilitar a compreensão. '

Quanto 11 cláusula "eos 6J;gãos públicos, estabelecimentos de crédi
to, autarquia e a qualquer pessoa fisica ofl juridica de natureza privada" substi

tu~mos por "qualquer instituição pública ou privada, li qualquer pessoa natural ou
Jurídica~' com o objetivo de melhorar a comreensão do texto.
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JUSTIFICA@:

III ~ manter, em regime de monopólio, nos termos da lei, o serviço
, postal.

Advogamos ainda a adoção do regime de monopólio para o serviço pos

tai, tendo por base a necessídade de .!l,arantir a prestação desse serviço de modo
uni forme e eficiente, em todo o país.

e imperiosa a dilatação do prazo de prescrição da pretensão a
nulatória de casamento, atualmente fixado, pelo Código Civil, em no
máximo dois anos.

Imagine-se um homem ou uma mulher que, ao fim de quatro, cinco,
seis anos de união matrimonial descobre que o cónjuge é portador de
tara, ou de problema psiquiátrico, de anormalidade genética ou, ai~

da, que é um homossexual ou um portador de doença congênita, tardi~

mente manifestada.
Nada mais justo do que garantir ao ~ônjuge iludido ~elo erro

de pessoa o direito de livrar-se de uma união perigosa para S1 e p~

ra sua prole.
Não se aplica alegar-se que o divórcio seria a solução procura

da, uma vez que.as restrições, impostas pelo mesmo, obrigariam a vI
tima a esperar, por mais alguns anos, pela sua Justa 11bertação.

E por que o prazo de dez anos?
Apenas para ensejar uma tentativa, por parte do cônjuge engan~

do, no sentido de buscar suportar a convivência e manter a socieda
de conjugal. Se o erro for descoberto ao fim, por exemplo, de seis
anos de união, dê-se ao cônjuge alguns anos a mais -- uns quatro a
nos -- para buscar um caminho que possa levar a um viver harmônico.

Mas não se negue a ele o direito de livrar-se do encargo, caso sua

tentativa se frustre.

JUSTIFICAÇÃO

-

~
~

Constituinte AROLDE DE OLIVEIRA

Insistimos na adoção do regime de monopólio para o serviço postal,
por razões da experiência feita com o modelo atual adotado, que se baseia no mo
nopólio legal que abrange apenas uma parte das atividades contidas no serviço po~

tal.

l!J~------------'UTOll--------------

r:T---------------T"'T"!~n'lOAOlo----------------

~
,~

r--------'-------alltM--------------
ROSAS~ Constituinte H~LIO

r;'I---------------TUTO/"UtTl'tC:..;io-----:---.,---:--~:_-_:_-õ
Acrescente-se ao antep~ojeto elaborado pela Sub-

comlssão da Educação, Culyura e Esportes o seguinte:

"J>1 obrig~t6rla a educação ambiental nos conteú
dos pedag6gicos do processo educacional".

1":'I--=---:---::_"'7:-:--~_PU••"IO/COO"'ISlÃo/luICOIl.ldo-:--::-:---=- -::---.
• Com. da Família, Ed., Cult.e t:sp., da Cio e Tecn. e ComPRrFOSTA DE~.~~p.r':!ssiya)

- SUprimir o Parágrafo Çnico do artigo 10 do anteprojeto da Subcomi~

são' VIII-b.

JUSTlFICAÇ/lO:
JUS T I F I C A ç ! O

Dentro do que estabelece o artigo 10, o Parág~afo único acrescenta

apenas um detalhamento desnecessário, visto 'que, se "~ informação é um direito

fundamental da pessoa humana", cumpre sobretudo ao Estado, além da obrigação de

presta~ informações acerca dos assuntos de interesse público, o dever de fisca

lizar- o~ cumprimanto da Constituição e das leis.

s6 se pode falar em defender e proteger a natu.
reza se a sociedade preparar a criança e o jovem através do processo
educacional.

Por e3sa razão, o II Encontro Nacionnl Sobre o
Aspecto-Social da Doutrina Espírita prevê -em-uma das recomendações a
educação ambiental' como integranté dos conteúdos pedag6gicos do pro_
cesso educacional.

Inolua-se no Antoprojeto aprovado pela Subcomissão da

Educação, Cul'tura e Esportes o seguinte.

"dignificação do profissional da educação mediante a

conoessão de justo oal~io."

f: chegada a hora, com a instalação da Assembléia Na

cional ConstitUinte, da oe fazer justiç& sos profissionais da educação, garan 

tindo-lhes uma justa remunera~ão.

Esse é o único ~bjetivo da presente emenda que ins 

pirada em suge~tão do II Encontro Nacional Sobre o Aspecto Sooial da Doutrina

ESI'!rita•

A. educação, no Brasil, sempre esteve relegada a ee

gundo plano e aQ.ueles que a ela oe dedic8lll, i~elizmente, ainda não' conseguir8lll

para seu trabalho a merecida atenção do Poder Público.

JUSTIFICA.ÇÃO

~
~

IRAM SARAIVA

..........................
lO

§ 69 Uma vez comprovado fato, anterior à união conjugal, que
conteste sua ~alidade, ou ~omprovado vIcio na celebração do casame~

to, ,este poderá ser anulado deqtro do prazo de dez anos de s~a rea
lizaçãQ.

Emenda Aditiva ao Anteprojeto da Subcomissão da FamIlia, do Me
nor e do Idoso - VIIIc

Art. 19 •••••••••••••••••

Acrescente-se § 69 ao Art.19:

==-.-::-::,...---,,--::;---,,-:;-,- Pl.tNÁfl.lo/colltlUio/IUICOMISdo---:;----;---,;--::-;:-;:-,
• Comissao da FamIlia,Educaíao,çultura e Esportes,da Ciê~
ia e Tecnolo ia e da Comun ca ao

= TIUTO/.lUSTlrlCAÇÃO -,

'mr=---,r----------·UT••--------------

C
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J U S'T I F I a A c ~ o

pecializados no aesunto~ respeitadas as conv~cç~es éticas e relieio _

sas dos interessados".~
~

]HÉl-IO ROSAS

l1r 'LUÁRIO/COMISlIÃO/SU8COUIUio

cComissão da FamílJ.a, da. Educação, Cultura. e Esportes, da Ciência

e Tl3cnolog1a e da Comunlcação rUTO!.IUSTlf'ICAÇÃO----------------,

!!.J

é::__---'--"'----'-- ---'

Inclua-se no Anteprojeto aprovado pela Subcom16são da

Educação, Cultura e Esportes o segmnte.

"diBtÜf1ca,ão do prof1seJ.ona1 da educação medJ.ante a

conoessão de Justo salár.lo. ti

J li S T I F I C A ç Ã O

Controle da natalidade é urna express~o us~dn ~-:rn r.es~

nar to~os os m~todoa que re~lnn. ou ev~t~m o nnacicento d~ cri~nçr.~.

A nr..epça da super:r:o)l111nção ilc=:-er'.ol1 o in Lcr')cso ::'010'
" .

controle na nEltclidaC:e. 1, po:pulnçi!o :"u,'1.':ir.l "lC:l._l~OU mais de CiuatrQ:!

l:lões em mendos da d~cada de 1970. Com a t~n d~ orescimento atUal. a

1l0plllação mundial será, apro::i;:lad~::tente. de caí,c bilhi'las e :.i:::liO. llor

to do U.!lO 2COC.

A educação, no Brasil, sempN esteve re1egad.> a se

gundo plano e aqueles QU'3 a. ela. se dedl.cam, l.ni'elizmen1.l;:', ai n\\1:.\ não consegUl.ram

para seu trabalho a merecida atenção do Poder Público.

É chegada a hora, C~~ a Instalação da AscembléJ.a Na

caona'l ConsbtUJ.nte, de se fazer jusbça aos prof1!!sionais da educa,'ão, garan 

tJ.ndo-lhes uma Justa remunera,ão.

Esse é o uruco obJehvo da pr'd'BemtlJ arr.enla. que 1nB 

pirada em sugestão do II Encon!.ro Yac~onel Sobre o Aspecto ~ociJ.l da I:oul,r.1.n;L

E:orirJ. ta.
~
~COM. DA :;;' A1,tLIA, DA EnucAÇ1\0, ·WI.TU?A s 3SFCRT:':S, :lA

o rI -3ncontro ~~acional sobre o .~opecto -':ocial cl'J "iou -

Inclu~-se no anteproJeto da 5ubconissão da

Faoilia, dc ~anor e do Idoso, o se~i~te.-

"A faIlÚlia, constituida pelo caSar:lento ou

poz' união estável, terá e pro teção do 3star.o".

Em muitae.~~ílias,nascem muito ma~o cr~anças do que as
ppssibilidades existent$s :paraal~entá+las ade~uadamente,dar~lhesoa

sa e educnr:'o, el'! oon"i<,'õos !!1lr.:,1ncs. rea.uerir1"o pala "'ce:lvolvimo:tto ~

cio1 doa di~~ prasant~o~

CIZNcIA E TECnOLOGIA :3 DA C01.1TIUCAÇll:O=...::..::===:-=:......:===::..::..:..c.'--=-'-_TUTO/.rUSTI'ICAÇio --,

r::"l,.----..:..------ PLl• .i:"IO/cOUISS.iO/SU.CO.. 15S.iO -,

~
~

HÉLIO ROSAS

Esportes, da CiênCJ.a

l!r-------------IoUTOII:---------------

L

Inclua-se no AnteproJeto aprovado pela Subcom1sSao da

Etlucação, Cultura e Esportes, o seguinte I

JUS r I ? I C A C ~ O

~

A fa=íli~ á una daa =~lS ~~tix~s e i=~or

"~ assegurado à sociedade 01V1.1 o controle da exucução

da polltica educac1~nal em t~d08 os nI~eJ.s, através de organis

mos colegiados, na forma de le>. complementar."

J li S T I F I C A ç Ã O

A presente emenda va sa simplesmenttt asseeurar uma p.ar

t:lcipação maior da sociedade na exeoução da pol1t1ca educacional em tod,os_os nI
VI'is - federal, estadual e mun1cJ.pa1).

-e->,

t~~~es 1nsti~ições h~as. ~esde os tempos pré-~stór1COS~ a fs=íli~

.ao sido a célula básica de organização da sociedade.

As cria!J.ças. en .sua muioria, s~ ;;;eradas e

cr~adas no seio da faoília. Lã, tameén, receben afeição, a~oio effiOC10

nal, ênsinamentos morais, 'reli~iosos e ~~bitos b~sicos de saúde.

For ess~ razão,adot~os~a~res3~te propcstâ

CU~O o~~etivo é prese~iar, ta=~é-., a =~-Íl1a constltU2de atra'lés de 3

~ões est~ve1S e 4ue ~os foi 51lgsrida ;elo II E~contro ~acional so=~e

o Ã~pecto Socia~ da ~outri~a :Srírlta.
A participação propoeta pela presentd emenda abr!Ul<>e.

il1C1uaive,0 controle da po11t1ca educacãonaf , através de orgãos coãegaadoa demo

c:raticameJ'1te constitmdos, na. :forma que d1sruser a lal. complementar dl.SClplJ.nad.2,

ri=-' da matéria.

trina ,ssp{rita recol:lendou e nós açatamos a preeente pro'posta: que vaaa
. "assesurar aos P32S. principalmente 08 de baixa renda, a informação e

o acesso aos ~6toaos contraceptivos.

Será, sem dúvida. al&JIDa, de ~nestlmável valor a. cOI.lt.r,!,

bl.lição da sooiedade cin1 para o aperfeiçoamento do s1stema educaaonaf brasileiro.

Cumlre rCBsalt~ que o mérlto da preGellt~ emenda deve

slllr creditado ao II Encontro Nacional Sobre o Aspecto SooJ.al da Doutrina Espírita.

J U S.T r F I C A r ~ o

"Garantir o da;)ô;'lvolv1.n~l1to {;;3c:lnlÓ:-1co
dá .~narcia nuclear para .fins tr" ,

es 1. taJ:lente nncí.fo!.cos, com o rCor.'tl'"'ll"'"
llento Fela couunidade c i t~f' b4en J. ~cn r!l:Jilei!a".

..
. Suoco:'iss1!o da Ci~ncia e Tecnolo,:,i 3. e do Cor.ul1icnçpoI

ml------------~-"-'fluo".HJ"'.;.hr&Çio _,

'1-1I 800),40-5

-:: ~-_&UTOII---------------,

Incll/oíl-oe ..no ent(l!lro~eto elaborado pel-: Jubco":is::50 da

:íraJ:l!~ia. do I>:anor e do Idoso, O ea;;uinta:-

____~---_:_-I'LI"AiIlIO/COMIUÁo/.ulcoausdo==:::-:-:::--::-::-:=:-::::---:::::l
~()C;.:I3::J;(C !lA FAl tLIA, DA :;:DU01,Ç1tC, ::lUL:i:U:IA .3

CI~;CIA "3 T,~C;:Or,OGIA :<: :lA coq~.i~9.~~..1o ~_,

~{r~I.IO lK'3A~

";j! obriGaçêll? do poder :público r::::CC·:ll.cn:' n :j.nfo~·..:nç:'!o e

O aceeso aos métodos oontrac~!ltivos. com oco~pnn~nr.anto de t~cnicoe~

.~"')r<-Jip nuclca:- ou i:1.er ,in I~tô --:1.cn, t5 3

maí s poderosa espt.'cie de !mer.:;ill .qollhecidf> . .;~ ela ".ue pro"ll:; " t~~
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n-endn quantií.daâe '::e c?lor c luz desprenc;idn pelo 301.. flcsi' 00:"0

força d~struidol"a da bomba atôrr.i.ca e da bonba de h~cl...co,r;êllio .. 0.0 oi '1B
'v .

tintas e en,..;enh'3iros encontrnram L1U:L tns ap.Lí.c-rçõ aa l~"'rr. 3SU~ easr.l.fl t

es:pecif;llmente na :produ.çào de eletr~cip.ade, mas ni!oconsec"1.urm: aaridn

desenvolver a ca:pacidade õe utilizar plennrnente " força de ori""en n:
clear.

portadores de referência à identidade nacional e à

.lll3mória local - urbana ou =1 - incluindo as Ina_

festações, os modos de fa70er e de convívio" docume!!

tos, obras, locais e sílios de valor histórico, a~

tístico, arqueológico ou científico e as paisagens

antróJicas e naturais.

A rresent3 :rl..O.....O~t~ 1,'1~ ..-o;' CC';;'O··O

tir o cle3envolvir.1ento tec.:J.oló~J.co da- enQr~J.c. nuclonr !Jc.r8 ":J.n;; 3 ..:Cl.~

ní.vanerrto pncíi'icos t COf". o ncormonhnnorrco n'JJ'" CO~l1:u"- te oi. ~:1t{r~c'"

b:z.'acileira e nos foi sUê:lr~dn pelo II Encontro :Tncionnl 001r1:'e o ,~!i:

pecto 80ci,,1 da Dou.trinn :Gpíritn.

Parágrafo único. Os atentados oontra os

bens definidos neste artigo são equiparados aos 22

lll3tidos contra o pa.....imônio nacional."

JUSTIFICAÇãO

"Na verdane, criavam-se, assim as bases

institucionais para o estabelecimõnto de duas vertea

tes culturais distintas para o trato do bem cultural.

De um lado, a vertente do bem patri11lonial, preocupada

em saber guardar o já cr~s~alizado em nossa cuJ.tura,

buscando identHicar esse patrimônio, recupará-lo, p

servá-lo, revitalizá-lo, referenciá-lo e devolvê-lo à
comunidade a que pertença.

"Do outro lado, a vertente da ~rodução,

circuJ.ação e consumo da cuJ.tura, voltada para a d!
nâmica da produção artística nos'vários setores

cono literatura, teatro, DDÍsica, cinema, artes pJ,á,!!

ticas,etc., na qual se está atento para captar o que

ooorre na realidade brasileira e estimular onde for

necessário, para uais tarde, eventualmente verificar

o. que, do material as~im obtido, cristalizou-se e ia

corporou-se à dimensão patrimonial." (E.Tr~unfo,1985,

pg.l35).

Força é introduzir no texto constitucional

uma conceitua~ão ampla de bem c~tural, inteiramente desvinculada

de velhos conceitos, Dais ligados à idéia de patr~mônio edificado e

de entro dos critérios clássícos de excepcionalidade (inclusive de

áreas naturais) e monumentalidade.

Não há negar a modernidade conceitual do

Anteprojeto ":A.fonso Arinos" a esse respeito. No entanto, algumas

de suas normas ainda refletem aqueles v~os conceitos. E, demais,

não aponta ele, explicitamente, a principal fonte de formação de,!!

ses bens cuJ.turais em suas duas vertentes( patrirrOnial e ação cu,!

tural) , ou seja,. o ambiente urbano, formador da memória_urbana.

Preocupado em proporcionar proteção e.tet!

va aos bens cuJ.tura~s, sem distinção, tendo em vista a presezvação

integral da memória urbana e , também da~, é que dispusemo-nos

a oferecer a presente emenda, inspirados nas palavras de AIO!SIO t!!
GAIH~S:

~
~

HtIIO ROSAS

~al é o objetivo da norma constitucional

que ora sugerimos, no tocante à pesquisa da natureza brasilei1:'a.

Parágrafo único. Considera-se como patr:unrjnio naci

nal o material recolhido resultante da pesquisa u qu

se refere este artiBP~

"Art. .Lei ordinária estabelecerá as condições de

realização da pesquisa, por p4rte de 6reãos interD!

cionais, sobr~ a natureza brasileira, asseeurando-se

~ participação e acompanhamento de or~.nis~Ds cienti

ficos nacionais.

JUSTIFICAÇÃO

j;l hora de acabazmoa com a ro saa Rerof2

bia e abrir as nossas fronteiras para a participar;ão do "know how"

estrangeiro nos diversos setores da cuJ.tura e economia era nosso Pais

PUardadas as devidas reservas recomendadas pelo interesse nacional.
Não há como impedir essa participação. Ao

invés, impÕe-se estimulá-la, mas estabelecendo, desde logo, o devido

mecanismo de controle.

Inclua-se no anteprojeto da 3ubcomissão de

Ciência e Tecnologia, onde couber, o dispositivo seguinte:

r::-r--------------- T~XTO/.lUSTII'IC"çio,---------------.....,

~LIO ROSAS
(!];------------- .UTOIl----- .....~ _

t

r.1--------------- TIXTO/.lUSTI'ICAÇ.i.O------ -,

~
~Esportes,r:.

H~LIO ROSAS
~------------- &UTOII--------- ---,

r=-r--------------- TE1I.TO/.lV5T1"'CACÂo---- -,

Inclua-se no anteprojeto da Subcomis9ão de

Educação, CuJ.tura E Esportes, onde couber, o arVigo seguinte: Inclua-se no anteprojeto da Subcomissão

de "Educação, Oultura e Espor;es, onde couber, o artie;o segui~te:

za material ou imaterial, individunis ou c07etivos,

"Art. • são bens cuJ.turais os de natuz:!!. "Art•••• O Poder Público proDOverá a iàe!!

1;Uicação, o registro e a preservação dos bene
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r.r---------------- TtXTO/JUSTIFlCAÇÃO-----------------,

Era nosso objetivo, excluir da proihicão do "caput"
do citado artigo, a hipótese do uso da energia nuclear para
fins pacIficos, desde que aprovado pelo Congresso Nacional.

A emenda ora proposta, a nosso ver, qeneraliza e
recondiciona o uso da energia nuclear, inclusive o beneficiamen
to dos seus insumos, desde que mereça aprovação do Poder Legis
lativo. Queremos, com isso, preservar a população atinqida cor'
o empreendimento e, ainda, o meio ambiente •

EMENDA
800148-1e Esportes,

r::-T--------------AOTOR---------------,

Senador Constituinte Aluízio Bezerra

I _ o inventário sistemático desses bens

referenciais da identidade e da memória nacional;

II _ acautelamento de sua fOrma. signif!

cativa, incluindo, entre outras medidas, a proi;~

ção através do t~mbamento e da inventariação;

.III _ cooperação entre o Esi;ado e a socie

dade na conservação e na veloriza~ão dos bens cul

turais e nai;urais.

culturais e naturais, mediante:

EMENDA
800149-9

JUSTIFI CAÇJl.Q

8rel:B Pditiva

Como apresentado no anteprojeto, achamos muito vago, r~

f1etindo, mesmo, um princípio geral, dentro do quadro do desenvolvi
mento científico e da capacitação tecnológica.

Pretendemos instrumentar o "processo" atravês da cria
ção de uma empresa para pesquisa e desenvolvimento tecnológico a
ser utilizado por empresas estatais e de capital nacional, diminui~

do a multiplicidade de institutos com finalidades paralelas •

Dê-se ao § 19 do art. 19 do Anteprojeto VIII-B, a segui~

te redação:
Art. 19 •••••••••.••.••••••••••••••••••••••••••••.•••••
§ 19 A Lei disporã sobre a criação de uma empresa

publica, destinada a promover a produção científica e tecnológica,
dentro das prioridades nacionais, regionais, locais e SOClalS, a
ser transferida para as empresas estatais e as de capital nacional.

fii: PLlHAI'Ilo/CONI.sJÃo/so'COM,a,io ]

0:m1ssã:J di Fanília,Fd "'!Í!' Mtur:a E êp:Jrtes,ra Ciâria E Ta:roJmia e m lbTuli-

Wilson Canpos

P./l;a<l.-- TEIlTO/JOSTlF1CAÇÃO -,

29 do antepr~Acrescente~5e o seguinte paragrafo ao art.

jeto da Subcomissão de Educação, Cultura e Esportes:

"Lei Federal estabelecera os locais para a pr~tica de e~

tretenimentos que caracterizem perda ou ganho de qualquer natureza. t t

Ao desígnio de preservar os bens cul~

Z'I~iB e naturais, Dão basta enunciar, no testo constitucional, coma.ndo

jurídico nesse sentido. ImpÕe-se, isto sim, prever, desds logo, Pz:2

"idêncills práticas que viabilizem tal intento, cono se faz na prese,!!

1;e emenda, ao determinar-se a adoção de medJ.das admJ.ni'3tratives,tais

como o inventário sistemático dos bens e o tombamento, além de se e~

llelecer regra de cooperação entre o Estado a a sociedade.

Parece-nos que o anteprojeto está à mi,!!

l~a de dispositivo dessa natureza. E, da!, a nossa iniciatJ.ve.

11-1..,.,---------- PLfN""IO/CONISlIÃo/sUBCOlollSlIÃO-----------, 800146-4
COMISSÃO DA FAMíLIA DA EDUCA Ão CULTURA E ESPORTES D
CI~NCIA E TECNOLOGIA E DA COMUNICAÇAO. (VIII-a)=..::..:='----'---'--__'--'-- TEXTO/.l'USTlflC/l,ÇAO--'--__--'-- -,

l!J IoUTOItc: CONSTITUINTE ALOYSIO TEIXEIRA

_____ TfllTO/JU';TlfICAÇÃO - --

JUSTIFICATIVA

redação:

JUSTIFICAÇAO
Ninguém ignora que o problema do menor desamparado no Bra

sil vem assumindo, a cada dia, proporçoês alarmantes.
Um retrato fiel dessa situação contristadora foi esboçado

pela Comissão de Inquérito instituida na Câmara dos Deputados,há cerca de um
decênio,verificando-se se~ abadono tanto nas regiões interioranas como nas me
trópoles e grandes centros urbanos,atingidos pelo favelamento crescente.

Para enfrentar o problema,são necessários recursos perma
nentes,por isso indicamos,nesta emenda,como obter contr.íbuícão para a possível
criação de um Fundo do Bem-Estar do Menor ,cuidando da sua educação,saúde e la
zer .para que tenham todas as oportunidades oferecidas aos mais afortunados
principalmente para sua formação profissional.

Acrescente-se ao Anteprojeto da Subcomissão da Família,do
Menor e do Idoso,o seguinte artigo,renumerando-se os demais:

"Art.6º-Será institúido um Fundo de Assistência ao Menor,
regulado por lei,constituido pelos descontos de 2% (dois por Ce.!:!
to)dos salarios ou vencimentos de todas as pessoas que ganhem naís

de 5 (cinco) salários mínimos ,aplicados em favor do menor carente". .

EMENDA
800147·2

___• . AUtIlR' .. ~_M _

~enador Constituinte ALUIZIO OEZERRA

__ --~----PLfNAAIO/CONI55Ão/511IlCO!(/SSÃO-----------

Comissao ua Fam!lia, da Educa~ao, Cultura e Esportes,
da Ci~ncia e Tecnoloqia e da Comunica~ao.

Dê-se ao art. 99 do ~~~r!pj~!P_Y!!!~, a seguinte

A emenda visa a disciplinar a prática de entretenimentos

que caracterizem a perda ou ganho de qualquer natureza atraves de

lei federal 1 permit.indo-se que possa o nbvo diploma especificar,cl~

r~m~nte1 o que se ~onstitui rpalmente o espo~te, profissional ou

amador, e entreten~mentos de outra natureza.

"Art. 99 - " construção de centrais ou usinas nu
cleares para a produção de energia ~létrica ou a instalação in
dustrial para a produção ou beneficia~ento do uránio ou de qua~

nuer outro mineral nuclear, mesmo para fins pacIficos, depende
rá de aprovação do Congresso Nacional. 1f

Wilson C'!'POs
PLENAPlIO/CONISliO/SUICOIIIUiO-----------]

tJcanissão da Família,Ed:Jcação ,Mtur:a e ElpJrte,m Ciâria e TBnI!I:g!a e m

~
~

n:llTOIJUSTIFICAÇÃO- -,

Emenda Adi tiva

o artigo 99 ao qual foi endereçada uma emenda, foi
surrimido pela Supcomissão (VIII-B), em decisão do plenáric.

Acrescente-se á Secção rI ,do Substitutivo da Sub
comissão da FamHia,do menor e do Idoso,onde couber,o seguinte artigo:
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Art. Todos os jogos de azar pagarão uma taxa
de 10% (dez por'~ento do seu resultado líquido,destinando-se o produto ás

instituições públicas de assistência ao menor.

§ 29 A administração do fundo resultante da oerníssão constantes des

te artigo será conf~ada a dois representantes do Governo Federal, dois do Congres
so Nacional, um dos SindicatoS dos Trabalhadores, um dos Sindicatos da indústria,
um do Poder Judiciário e Uni da Universidade local, em cada unidade federativo.

JUSTIFICAÇ110

o Estado já explora jogos de azar,destinando os recursos da
Loteria Federal,da Loteria Esportiva e da Loto,administrados pela Caixa Ec~

nômica Federal,a 1TÚ1tiplas finalidades assistenciais,educacionais e despor
tivas.

Em outra emenda, prevemos a legalização do jogo do bicho, com o objeti
vo de aplicar parte do seu produto liquido em um fundo de assistência ao menor ca
rente.

li ,} ! I1/ I •. I ,/ I J. /..1 /

I I! ", 1-1/ ," l IVI.- x., / '

/ I .I

Com igual finalidade, propomos a legalização do jogo nos cassinos das
estâncias minerais e cidades turísticas, como ocorria antes de 1945, quando era '
baixíssima a criminalidade em Poços de Caldas (MG) ou em Petrópolis (RJ)

A proibição do jogo,no 'Brasil, não difere da chapa do "lei
Seca", aplicadi" na década de trinta, nos Estados Unidos: incrementa a crim,!.
mlidade.

Iô preciso por de lado um fingido puritanismo e reconhecer
que o jogo do bicho e outras loterias assemelhadas são praticados larga
mente no Pais, algunas vezes contribuindo para serviços das Unidades Federa
das.

A permissão a essa atividade,com fiscalização federal, pode
resultar em mais recursos,que faltam para o atendimento aos menores caren 
tes e abandonados no Pais.

~ Constituinte Nilson Gibson

W,' COMISSÃO DA BAMILfA':..'lSf(·'Jffitl'é'1ll;X6~i·<::ULTURA E ESPORTES,c= DA çIE~ÇIA E T~CNOLQGIA E DA CO~mNICAC~O ~

~
~

r.'T TEXTO!oJUsTIf"ICaçÃO_-'- -.

" § 19 - QUALQUER QUE SEJA A ORIGEM DA FILIAÇÃO , O DIREITO

DOS FíLHOS :e RECONHECIDO EM IGUALDADE DE CONDIÇÕES",

Dê-se ao § 19 , do art. 29 , do ANTEPROJETO DA SUBCOMISSÃO

DA FAMíLIA, DO ~mNOR E DO IDOSO , a redação seguinte
~
~

WILSON CAPOS

Inclua-se. do Anteprojeto da Comissão da Família, do Menor e
do Idoso, o seguinte parágra fo único:

.-:r=""""""''-------------TEXTO/,1U'f'''CAqio----------------,

pais. Por isso mesmo, para evitar que a legislação'ordinária quei

ra retroagir, é precis~ fixar essa norma na Nova Carta Pol!tica.

Justificativa

A redação acima é mais correta • Não se pode permitir que

naja dif~rença, no tratamento jur!dico, entre filhos leg!timos e il~

Parágrafo enico. As contas pagas pela União, por qualqueer empresa e a

qualquer titulo, no atendimento a contratos realizados pelos
Ministérios da Saúde e da Educdção, inclusive as unidades Fe
derais, sofrerão um desconto de 2% (dois por cento), destfna

dos à educação e saúde do menor carente." -

g!timos Se houvr qualquer ilegitimidade, ela será, certamente, dos

~
~

Acrescente-se ao ANTEPROJETO DA SUBCOMISSÃO DA EDUCAÇÃO,

CULTURA E ESPORTES, um dispositivo - art-. 3D, com a seguinte

redação

.!.J

r.r--r==~=-:;=~F;'-;;ãmrf't~/,COI.lCf~iOf;f-&.'õ~~ao I U tura e spor-
T 1 'a da Comunica ão •

r.T---------------UXTO/.,IUSTlFlCAÇio--'----------------,

Logo depois da Revolução de 1930, foi criado um selo
de Educação e Saúde, estampilhados todos os documentos de
fé pública; destinando-se sua arrecadação exclusivamente à

quele Ministério, numa época en que esses plOblemas não eram

tão lancinantes quanto agora, nem atingiam tão violentamen
te o menor carente.

Em lugar do selo, faça-se o desconto de dois por cen
to nas contas que se devem pagar pelos contratos realizados
entre qoverros e as firmas empreiteiras de obras dos Ministé
rios da Educação e da Saúde. -

Emeooa Aditiva

TUTO/.lUSTI'ICAqlo----------------,

@"=:..;:'-- .UTO.--------------
: WILSON CAWOS

!m PLI"'~IOI•••"slOl.U'•••,..I.
~ P9 FIMUA, rA EIJ..Q:QlJ, OJDRAE FfIBJFS, rn cIFlOAE JID,OffiIAE

.,

~
~

"ART. 30 - APOSENTADORIA PARA PROFESSOR AP6S 30 ANOS E,

PARA PROFESSORA, AP6S 25 ANOS DE EFETIVO /

EXERCíCIO EM FUNÇÕES DE MAGIST~RIO, COM SALA

RIO INTEGRAL"

Acrescente-se ao Anteprojeto da Subcomissão da Educação, C'Jltu
ra e esportes, o seguínte artig~:

JUSTIFICATIVA

"art. 19 - A lei promoverá a regulamentação dos jogos de azar, de
, qualquer espécie, cobrando dez por cento da sua renda liq'Jida, para aplicação

em proveito ~ menor carente,

§ 19 A atividade de que trata este artigo se verificará rios cassinos

das estâncias tlidrominerais e cidades turísticas, solicitada a licença respectiva
ao Governo do Estado, que a encaminhará ao órgão fiscalizador da União.

Através da E~lEND1l. CONSTITUG:IONAL n9 18, o Congre~

so Nacio~a1 , em ?unho de ~981, atendeu antigo desejo da classe /

dos professores • Portanto, nada mais correto do que na Nova Certa /

Po1!tica continuar figurando essa conquista do Magistério •
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r="J--------------- TUTOIJu'l'lfICAC;;;O--'------- -,

m---------------TEXTO/olUSTIf'ICAÇÃO- ---,

dos

ela-

tri
dis-

Fis
não

res-

tese,boração orçamentária. Essa mesma Subcomissão corsaqroe essa
ao aprovar, em seu Anteprojeto, o seguinte preceito:

"Art. 5º - ~ vedado:
I - Vincular receita de natureza

butária, salvo a prevista por
positivo constitucional~

Como se observa, não eliminou a possível exc~

ção à regra, nem preci~ou qual seja.
Ora, a vinculação de receitas tributárias ao

ensino já é tese historicamente con?agrada, comparecendo nas con~

tituiçõ~s'brasileiras, como' resultado da luta contínua de educad~

res e de políticos e, sobretudo; da conspiração dos fatos, ou
seja, da deplorável realidade educacional brasileira, Registre-s~

a propósito, que a partir de 1.946, durante os anos em que tal
vinculação deixou de prevalecer, 'diminuiram, efetivamente, os re
cursos aplicados à educação nó~País ..

A Subcomissão da Educação, Cultura e Espo,tés
aprovou o seguinte preceito:

tringir a liberdade de programação do Poder Legislativo, na

mente apresentada, a nív.el de Subcomissão, na primeira etapa
trabalhos da Constituinte.

Distribuída à Subcomissão de Orçamento e
calização Financeira, foi rejeitada, sob a ale§ação de que
se deve vincular receita de natureza tributária, sob pena de

"Art. 11 - A união aplicará, anual
mente, nunca menos de dezoito por cento; e 'os
Estad~s, o Oistrito Federal e o Municípios
vinte e cinco por cento, no mínimo, da recei
ta resultante de impostos, inclusive os pr~

venientes de transferências, na manutenção e
desenvolvimento do ensino".

JUS T I F r C A T I V A

E~sa sugestão, com o mesmo teor, foi anterio~

~
~

A LEI ORGÂNICA DO ~~GIST~RIO ESTABELEC!

~ CONDIÇÕES 9UE ASSEGUREM O EXERC!CIO

CONDIGNO DA DOCtNCIA, QUANTO Â REMUNERA

çÃO E!S GARANTIAS DO EXERC!CIO DA FUN

ÇÃO DETE~IINANDO OS CRITtRIOS DE PE~

NENTE VALORIZAÇÃO DO SERVIÇO E DA PES

QUISA "

"PAR.li.GRAFO ONICO -

Constituinte Nilson Gibson

Justificativa

Precisamos prestigiar.o·Professor. Sem eles, não pode -

remos educar o povo. Para t~nto, é preciso oferecer-lhe condições

~!~imas de dignidade no exercr~io de s~a profissão que é um verdadei

ro sacerdócio • Também necessitamos pensar na valoriação de suas a-

~dQS; -a, sobrotndOf tpr tnaior Carinho conr·.as.L-pes.qJ.l~'fl-5l- --J

Acrescente-se ao art. 13 do ANTEPROJETO DA SUBCOHISSÃO

[lA EDUCAÇÃO, CULTU~_ E ESPORTES, ~ parágrafo único, com a reda

ç,ão seguinte

INCLUIR AONOE COUBER:

• COMISSAO DA FAH LÍK;À·D~·E'BjJeA'ÇA8·/· CULTURA E ESPORTES,

t:______-:::::=....:::.2=..::::- --'

li PLEHA'Uo/coUISSÃo/suBColllleSÃo

LCQMISSAO VIII - (S"b- dJ IdQso .. ,

l:._--------_._---------~

,,-, 1lXTO/olUSTlfIC4Ç;.O _

Se o que sugerimos para o ensino obrigatório
foi'rejeitado pela Subcomissão de Orçamento e Fiscalização Fina~

ceira, conforme exposto, nela deverá ocorrer, a fortiori, ~rejel

ção do preceito que vincula receitas tributárias ao ensino, gene
ricamente posto.

flúdo/Índica, gois, que se preyalecerem ambas
as teses também na segunda etapa dos trabalhos da COnstituinte, a
comissão de Sistematização ver-se-á diante de um impasse, tanto
mais grave quanto dramática é a situação da educação nacional.

Nossa sugestão, contudo, enquadra-se, perfel
tamente, na exceção aberta pelo próprio art. 5º do Anteprojeto da
Comissão de Orçamento e Fiscalização Financeira. Se a própria
Constituiç~o'Preceituaa obrigatoriedade do ensino Fundamental(C~

incisos I e 11 do art. 3º do Anteprojeto da Subcomissão de Educ~

ção, Cultura e Desportos), não há obrigatoriedade possível sem a
previsão e provisão de recursos. Cai por terra, em decorrência, a
argumentação da não vinculação. Oe outra parte, o § 2º do art. 11
do mesmo Anteprojeto preceitua: "A repartição dos recursos públ!
cos garantirá ao atendimento do ensino obrigatório nunca menos
~e cinguenta por cento de seu montante, conforme lei complementar
determine plurialmente". Em outras palavras: preceitua que a Uni
ão deverá destinar 9% ao ensino obrigatório e os Estados, o Dis
trito Feaeral e os Municípios nunca menos de 12.S%.Como justifl
car a destinação dos restantes 50%, diante da tese da não vincu
lação oe.receitas tributárias?

~ ~ nossa sugestão; portanto, tecnicamente d~

fensável, e igualmente justificável, do pont~ de vista substant!
vo, se considerada a calamitosa situação da educação brasileira ,
de·Dív~l fundamental.

Publicações internac~onais têm divulgado da
dos alarmantes que justificam priorizar a vinculação constitucio

,nal de recursos para a educação fundamental: segundo a UNESCO,
o Brasil ocupa o~º l~r no percentual do PIB em dispêndios pú
blicos com a educação. E mais: de a~ordo com a mesma fonte, .até
1990, somente o Brasil e mais cinco pequeno; países da ~méricaCe~

Art •..• - A partir de 65 anos,todas as pessoas que não estiverem
em atividade,aposentadas o~ não recebera~ pelo menos um salário míni
CliO.

'§único: A cada ano de vida adicional receberão um acrés
cimo de 10% do salário ~ínimo não cumulativo,até o máximo de 5 salá
rios mínimos.

Emenda Substitutiva.
Substitua-se o art. 11 do Anteprojeto da 5ub

comis~ão da Educação, Cultura e Esportes pelo seguinte preceito:

Art. A União aplicará, anual
mente, não menos que 10% (dez por cento), o
Distrito Federal, os Est~dos e Municípios,não
menos que 20% (vinte por cento) de sua recel
ta resultante de impostos, inclusive os prov~

nientes de transferências, na manutenção e d~

senvolvlmento do ensino fundamental obrigat~

rio.

JUSTIFICAÇAD:
~ exatamente na idade avançada que as necessidade~ financeiras

aumentam em função por exemplo dos deslocamentos e do estado de' s~úde.
Em diversos países desenvolvidos costuma-se aplicar uma esp:cie

de imposto de renda negativo a partir de uma certa idade.
E êste o espírito da proposta que visa de forma coerente apoiar

as pessoas idosas ou de terceira idade da mesma forma que tem se pro
curado proteger os menores.

~ DEPUTADO FRANCISCO DIOGENES.--=..::.:...::..:..:.:::..::....:....:.==:......::.:==--------11_1ITr ,.UNÃI'IIO/CClt.lISs;,o/suecoll.ssÁo-----------

j
800157·0

~DaFanília, cE Ed.J::a;ãJ, O1l.tura, Esporte, 0::I1lJlicaça:J, Ci€rcia e :ra:rologia .
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traI e do Caribe não terão universalizado o ensino fundamental no
Novo Mundo. A escola pública de fº grau, entre nós, ocupa de fa
to, apenas 630 hora/ano, em média, contra 820 horas/ano na Aleman
ha; 990 horas/ano na França; 1.440 horas/ano na Espanha e assim

por diante.
A tais mazelas - e como decorrência destas

Constituinte NILSON GIBSON

há que ser lembrada a persistência do analfabetismo, em nosso Pa- Acrescente-se um PARi!.GRAFO ONICO, ao art. 99, do

ís. Autoridades do próprio Ministério da Educação Têm assinalado ANTEPROJETO DA SUBCOMISSÃO DA CItNCIA E TECNOLOGIA

sociedadeda

submarinos •

nao contém pala

o que se pretende

E

I

propulsão de

/J

JUSTIFICATIVA

/ / /

uma necessidade da

/7

BENEDITA DA SILVA

Emenda: Supri~ir a expressio célula básica

Subcomissão da Ciência e TecnolT~~1õ~..u;T1~:AçE.0'-m_u_n...:ic.:.a:..;ç:..ã-o-----------_,

é, realmente

A proposta de EMENDA ADITIVA, visa o desenvolvimento de

um reator nuclear para propulsão ~aval, e caracteriza da propul

são de sub~arinos,.é necessário para os navios do futuro e, hoje,

(i) o § 10 do art. 20;
lii) o art. 30, caput e §§ 10 e 20;

liii) o art. 40; e
liv) o art. 70.

E DA CO••UNICAÇKo, com a seguinte redação

/Justificativa

Art. ~. - A família, célula básica da sociedade, tem direi

a proteçio social, econSmica e jurídica do Es
tado, com vistas à realização pessoal dos seus

memliros.

No anteproJeto da Subcomissão da Ciência e Tecnologia e da
ornunicação, suprimir:

"PARAGRAFO ONICO - AS INSTALAÇÕES E O FUNCIONAMENTO DE

REATORES NUCLEARES NO BRASIL, OBED!

CERKO A POL!TICA NACIONAL DE ENER

GIA NUCLEAR, QUE SERi!. OBJETO DE ~

VALIAÇKO DO CONGRESSO NACIONAL" •

o art_ 70 cuida de assunto pl3rtinente à Comissão da Ordem
oeial, e , antés, à Subcomissão dos Direitos dos Trabalhadores.

O texto constitucional para ser-eficaz há de ser conheci
o; e para ser conhecido há de ser sintético, preciso e Jamais repeti
ivo. O anseio nacional não é apenas por uma Constituint~, mas,
rincipalrnente, por uma Carta estâvel e austera. Dessarte, faz-se ne
essãrio sistemat~zar os textos dos trabalhos das Comissões, contendo
ada qual naquilo que lhe'é pertinente. Por isso mesmo, devem ser su
rimidos os dispositivos indicados.

OSlO do art. 20 e todo o art. 30 versam matéria da com
etência, agora, da Comissão da Ordem Econômica, e, antes, da Subcomis-

são de princípios Gerais, Intervenção do Estado (••• ) e da Atividade
conômica. Do artigo 40 cuida a Comissão da Soberania e dos Direitos e
arantias do Homem e da Mulher, em particular a Subcomissão dos Direi
os Coletivos e Garantias.

SEN. LEOPOLDO PERES I§
~ Pl.fNARIO/COIU5Sio/sUBCOMISsio----------..., ( =

COM. FAM1LIA, !:iD., CULT., ESP., CIENC., TECNOL. E DA COMUN

Diz a melhor doutrina jurídica que a lei

vras supérfluas ou desnecessárias. Neste artigo,

~---------------T[XTOI"u'T1'IC..Çi.O'----------------..,

~
~

JUSTIFICATIVA

Segundo estimativas da Funabem, o Brasil possui a em 1985, 63
de menores ( de O a 19 anos), representando 47% do total da po
brasileira e,dentre estes, 36 milhões eram considerados caren~

% da' população menor de idade), dos quais 7 milhões abandona -

que, mesmo diminuindo lentamente os percentuais de analfabetismo
no Brasil - caindo' de 40% da população, em 1970, para 32%, em 1980
_ cresceu o seu número absoluto, no decênio, passando de 30 para
32 milhões, de acordo com dados do IBGE. EspecialmeQte grave é
o fato de que, entre 1979 e 1982, caiu a taxa de escolarização
das crianças de 7 a 14 anos de idade, de 80.6% para 79.0%. Oas ré
giões do País, a mais castigada por esse flagelo é o Nordeste, com
35% da população acima de 5 anos analfabeta. AI!, em 1984, dois
municípios registraram os índices alarmantes de 88.0% de analfab~

tos, ou seja, às , portas do ano, 2.000, de cada 100 pessoas, 12 s.§.

biam ler e escrever.
Especialistas têm assinalado que o problema do

analfabetismo não é técnico, nem de recursos humanos para enfren
tá-lo, nem de espaço físico para abrigar classes: é ele, no senti
do de que o acesso ao símbolo gráfico resulta em processo liberta
dor do espírito humano, yóblema político,' bem cama no sentido de que
somente com a det~~nyÇão da~anças políticas serão defini-

dos princípios e destinados recursos públicos suficientes para
atender à demanda crescen~e de educação.

De outra parte, sendo , analtabe~ismo probl~

ma antes estrutural da gue conjuntural, ele se perpetua, na medl
da em que a escola de' lº grau permaneça quantitativa e qua l í t at.j,
vamente insatisfatória. Assim, o combate ao analfabetismo deve
travar-se onde ele começa, ou seja, na escola fundamental, ense
jando que se cumpra o preceito constitucional de escolaridade o
brigatória.

Finalmente, há que se ressaltar a natureza
mínima dos recursos que resultarão dq vinculação constitucional
proposta: Parece óbvio que outras receitas lhes serão acrescid~~

para atender às despesas com o ensino de 2º grau e superior, com
a administração dos sistemas de ensino, com os desportos e com
a pesquisa educacional, quando não voltados para a educação fu~

damental. Para dimensioná-los adequadamente, toda a força das
universidades, das associações de classe, da opinião púb~ica e
da imprensa será chamada à colaborar, para que se ampliem os
quantitativos de recursos destinados à educação que ultrapasse o
nível do ensino fundamental - e não disputando com este, na ela
boração dos orçamentos do sistema .

milhões
pulação
tes (57
dos.

ART. 6º - Lei especial disporá sobre a elaboração de um Código
Nacional da criança e do adolescente com a fixação dos seus direitos
essenciais, respeitando os princípios desde já consagrados nesta cons
tituição.

Considerando que,face essa situação miséria, milhõep de menores
s~o caçados à rua condenados a ganhar sua própria sobrevivência e con
tribuir na de suas familias;

Considerando que é dever do Estado proteger a criança,sugerimos
a inclusão do Art. 6º, que permitirá através de Lei Especial estabele

ter normas e procedimentos coerentes e justas, na relação entre o Esta
do e a criança. -

-' "'

~ ALBÉRICO FILHO

I!.J ~:~O~~~I'~A~ÃO
NO ANTEPRDJETO,DA SUBCOMISSÃO DA FAMILIA, DO MENOR E DO IDOSO,ACRESC~~
TE-SE O ART 6º, COM A SEGUINTE REDAÇÃO:
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pelo casa
do Estado.

som dos
os dire,!.

~
~

JUS T I F I C A ç A O

"Art. E livre a.transmissão de imagens e
espetáculos públicos, artísticos e desportivos, ressalvados
tos de arena, conforme estabelecer a lei."

Inclua-se, onde couber, o seguinte disppsitivo:

A disseminação da atividade artística e desportiva é
indispensável paraa melhor qualificação da sociedade nacional. Não
deve por isso, ficar a trasmissão desse evento, sujeita aos interes
ses privatistas dos concessionários d~ serviço público ou aos contr~

les que importem em privar a popula~ão do acesso à cultura intelec
tual e física.

e: Deputado JORGE ARBAGE

..,----------------Tf"XTO/"U5TIFICAÇÃO-----------------,

serdeve

é colocar a família, nos seus aspectos sociais, econômicos e jurí

dicos, sob a proteçio do Estado. Ao estabelecer que, sob o aspec
to social, a família é proteglda pelo Estado já se está afirmando

13 sua irrportância sacial e t por isso mesmo I deve o Estado prote

gê-la Jurídica e economicamente.

Entretanto, atribuindo-se à família o caráter de célula
básica da sociedade é no parágrafo 1 2 do art. 1 2 distinguiu que a
e'as ame n t o é a f'o rn-a própria de c-onstituição de família, estar-se-

19 retirando da uniio estável a característica de célula básica da
sociedade. Como consequ~ncia ter-se-á que a proteçio social, econo
mica e jurídica da união estável nã~ seriam as mesmas que àquelas

dispensadas à família constituída de forma própria, nos termos do

I~arágrafo 1'.
Assim, a expressa0 lfc~lula b'sica da sociedade l'

suprimida, para que a família, tanto o que se con~titua

menta, quanto pela uniio livre, recebam a mesma proteçio

..,..,-----------------TIEMTO/.JUITl'ICAÇAo------------------,

Dê-se ao art. 30 do Anteprojeto da Subcomissão da Família, do
do· Menor e do Idoso, a seguinte redação:

1987Sala

~
~e:;.0MISSAO DA FAM.EDÚC~CÜL~~E~P~ciM~CIA E TECNOLOGIA

SERGIO SP_~:J,\

DA SUBCO;;rSSÃo D.i EDUCAÇA0, CU;:'TURA E ESFú2T_S

lli{ENDA AO A~TEPROJETO

JUS T I F I C A ç Ã O

Acrescente-se o seguinte artigo:

"Art. - O aasã no do cooper-at í.ví seo e do ássoci",tivis

mo constituirá discipiina obrigató~ia no ensino de sg

gundo grau, sendo facultativa a ·':le.trícula "

mr-------------- AUTOIt---------- _

t

r.1r---------------- TuTOt"uSTI'ICAÇÃO---------- _

r..-r---------- Pu:HÁJlIO/CONI'siot.u.CO.. lasio ~

o CO;.nS3~O DA. F;Ü~.1DA EDUC, CüLrUR:~, E,SP.cI2:r:::I4;

JUSTIFICAC!l.O

Embora a expressão "planejamento familiar 11 inclua a palavra fa
mília, O planejamento da reprodução humana, nem sempre ocorre dentro d
família e nem sempre a decisão quanto ao método envolve o casal.

As vezes, o homem ou a mulher decidem-se pelo planejamento fo
ra do contexto de uma família.

Por outro lado, o artigo em questão consagrou a Emenda apresen
tada pelo Deputado Ervin Bonkoski. Em sua Justificação, o Deputado ale
ga que a .l.nclusão da expressão "desde o momento da concepção" excluiria
a utilização do DispOSltivo Intra-Uterino, que, no seu entender, eVlta
a nidação do óvulo fecundado e, portanto, a concepção.

Ora, esta lógica é antagônica ao próprio planeJamento famlliar,
pois ela visa, Justamente, a não concepção.

Assim, propomos a redação acima, por ser mais abrangente, não
re:stringe o planeJamento ao contexto famillar e não dá margens a que,
po:r-vias não explicitadas, haJa a prolbição constitucional do aborta-
IllelltO voluntário; -

"Art. 30 - O planejamento familiar deverá ser garantido pelo Es
tad~ a homens e mulheres, através do direito da li
vre determinação do número de filhos, sendo vedada a
adoção de qualquer prátlca coercitiva pelo Poder Pú
blico e por Entidades Privadas."

..,..,-.--------------_TEXTO/"uillTlrICAÇÃO --,

JUSTIFICAC1\.O

1

~
~

a:E.DA AO r..I7E?ROJ3TO

DA S'LJBCOiUSS;;'O Dn EDUCAÇ;;'O, CULTUR.~ E ES?0:lTES

TEXTO/JUSTlflCfÇÃO-------------

O Cooperativis~o ten se revelado eficaz i'~Lru"e:J.to

na organização de u~a sociedade de~ocrática e progressista, pro

movendo justa d~stribuição da renda e forte esticulador do trab~

lho. Co~ 143 anos de existência e disseminado por tojos os conti

nentes, é-um Sste~a sócio-econô_ico que grangeou sig.1ificat~vas

conqu1stas na Itália, Espa~~a, U3SS, Grécia, Portugal, IU6usl~

via e Tchecoslováquia, dentre o~tros países •
O Cooper~tivis.:lo é U'D movrmerrt> autogastoonáric, no e::ercícic..

pLeno da ca Jacanã a a ger-ar conda ç Is s idea~s ao esforço CC'llU'J de

pessoas integradas e n setores afins. V",l:ôriza:ldo o t r abal.:c , eleva

a produção e aperfeiçoa técnicas e~ proveito de toda a sociedade.

Julgamos de assinalada i~portância seja ministrado o ensino

do Cooperativis:10 nas escolas, co •.o curriculo obrigatório, porém de

matrícula fac~ltativa segundo a mel:or conceituação de lib~r~ade

pedagógica.

___________ PLUIA"lo/ceHls5iot~U1CO....135io ~

trlO.:.DA F,dlLI.'<. ED. ,C~LTCU, Eap. ,CI;;; .C~A,TECJ. E w.~

S~RGlO SPADA

~
~

civil é a forma de constituição da f~

celebração.

BENEDITA BA SILVA

Dê-se ao parágrafo lO do art. 10 do ante projeto constitucional a
seguinte redação:

"§ lO - O casamento
milia , sendo gratuita a pua

~ PLI:NAJlloteoNlssÃot.U.CO"ISSio

~.DA FAM.CULT.ESP.COM.CIEN.E TECI FN~ILIA MENOR E IDosd

(!T"-------------AUfOIt---------------

L

Ao inserir O casamento como forma própria de Constituição de faMi
lia, o parágrafo deixa claro que existe uma forma imprópria de farol
lia.

Com o auxílio no Dicionário Aurélio , encontramos que imprório,p~

de. significar: indecoroso, indecente, inadequado, que não é Justo,

~
.noportu"o , i!lcon""'nipnte.
Logo ,para que a Constituição não contemple discriminações deve

ser retirado de seu texto a definição de que o casamento é uma
fo~ma própria da família.
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S~bstitua-se o parágrafo 32 do Art. 29 pela seguin-

te redação:
~

,.-------------- AUTOIl--- _._ Dep. Abigai1 Feitosa

~---- --_ ,t.t:J(uIO/COlollssio/sUICOliISSÃO-' ..,

• 'amilia, Educ ação ,Cultura e Esportes,C.eT. da Comunicaçã

~
~

IIArt. 29 . I!J,

r--------------I.UTOJt---------------

o movimento Cooperativista, na sua concepção moderna como sis

terna sócio-econômico, contando apenas com 143 anos de existência,vem

atuando em todos os continentes, tendo-se evidenciado como um instr~

mento efi~az de organizaçã~ democrática da sociedade, uma forma ade

quada de distribuição, da renda e uma alternativa eficiente na busca
do equilíbrio entre o social e ° econômico.

JUSTIFICACliO:

"O ensino do cooperativismo -e do associativismo "constituirá

disciplina de matrícula facultativa nas escolas e instituições de en
sino de todos os gra.us".

Texto:

MISSÃO DA FAM.DA EDUC CULWRA ESP. DA CIfilCIA TEC.E DACOMUNIC

Emenda

~---------- PLENARIO/Co.."do/aUICOIl.IUÃo------ ---,

Justificaç~o

Ta1 emenda tem duas finalidades: adequar a idade correta dentro das
taxas de sobrevida dos brasi1elros e assegurar a mu1her o direlto
de uma aposentado~ia aos cinquenta e cinco anos devido a dup1icid~

de de traba1~o que a mesma tem no lar e na emprêsa.

Seção III - Do Idoso
Art.2 62 paráGrafo 22 ~ Aos scssenta anos é garantida apnoehtador1a
para os ho~ens e aos cinquenta e C1nco anos as mu1heres, se assim o
desejarem.

r:"I----------------TUTO/.lUSTlf'ICAÇio---- --,

PJ SENADOR MAURO BORGES

§ 32 Compete à u~ião criar normas gerais de incen-

tivo ao turismo, disFO~do sobre incentivos e benefícios fiscais e

criando áreas de livre comércio em cidades de fronteira, be~ co~o

excluindo de conceituação como ilícito Fenal o funcionamento de

centros recreativos destinados a jogos e apostas localizados em

cidades consideradas pólos de turismo interno e internacional 11

JUSTIE!..Ç..A~

O turismo representa fonte de extraordinários recursos

nos países qU~ dispõeT. de uma política inteligente a respeito.~os

so país simplesmente engatinha na área turística, apesar das suas

largas potencialidades.
A criação de Sreas de fivre comércio, nos moldes da vi-

t.or-a.csa experiência de lianaus, e daquilo que jáexiste em tOdRS as

partes do mundr tau:bér.l representa forte estímulo turístico a car

rear preciosas divisas ao País.

Por sua vez, há que co~pelir o Estado a derrogar velhc

e injustificável preconceito contra o funclonamento dos cassinos

nas cidades de inegável atra~ão turística, como as estâncias tidro

mi~erais ou de acentuada visitação por nacionais e estrangeiros.

Desconceituar o car~ter penal ou contravenclonal predoI.inante será

(abrir camirJ10 a uma riquíssira fonte de recursos e de er.lpregos.

Emenda

Seção 11 - Do menor.

Art.42 - parágrafo 11- O direito à educação é assegurado desde o
nascimento como dever do Estado de forma gratuita para as criag
ças e todos os brasi1eiros.

Diante dessas evidências, os governos das mais diversas ten
dências políticas têm aberto espaços para o sistema cooperativista ,
inserindo-o na própria constituição como, por exemplo: Iuguslãvia,

Tchecoslováquia, Itália, ~spanha, URSS, Grêcia e Portugal. Inegavel
mente,' ° cooperativismo se constitui na melhor forma de atender aos

anseios mais profundos do homem, que sáo a igualdade e a liberdade.

O Cooperativismo é um movimento autogestionário, no exercício

pleno da cidadania onde, pela aplicação de seus princípios norteado
res, gera as condições necessárias para a formação de pessoas que
passam a interagir umas com as outras, praticando a ajuda mútua.

O Sistema Cooperativista valoriza o trabalho, gerindo os

meios de produção e destinando-os para a satisfação de necessidades
próprias e da sociedade em geral.

Dep Ab;gai1 Feitosa

omissão da Famí1ia Educ.e Cu1t.e Esn.Cienc.e Toc.e Com
.."..,r-----.,..----- PLf.NA'uO/COWlSslo/lu.eOMI"io-----------,

Den. Abiball Feitosa
~~ I'I.f:WAJuo/COU.,sÃo/stJ8COWISSÃo-----------..,

Considerando os valores extraordinários de democracia, soli
dariedade, civismo e justiça social, incorporados pelo cooperativis
mo e associativismo, pleiteamos que este sistema seja ensinado, na

teoria e na prática, como exigência constitucional, em todos os ní

veis do ensino brasileiro, divulgando seus princípios e sua doutrin~

como forma alternativa de organização sócio-econôm~ca da sociedade.

l§---~
~----~,.-----FLENAAIO/CO ...I"ÃO/SUBCON1Uio------ -, 800171 5

CULTURA E ESPORTES. DA CIE:NCIA E TECN, E DA COM 1 -
~::"::""'-::":"~~"":""::_---~_---:"-_-----€AB.,.....J

r=r="""",~""""--"",--=U""C"",A""7-1""-O,---""CU"",L,,-,TU,,,,R,,,-A ~,.E;~.P,Q.IU\;;ii".-------- -----.

PJ CONSTITU.INTE - COSTA FERREIRA

E;nenda
ficanüo proibido o contrôle da nata1idade.

O art.2 42 do re1atório deixa uma brecha para interpretação duv~

dosa quanto ao dever do Estado na educação da criança s6 até os
seis anos. Nunca é demais repetir que este dever do Estado não
tem barreira de idade.

Art. 32 -

omissão da Famí1ia Ed.e Cultura eEs .Cieno.eTec e Comu

Justificação

Tal emenda visa estabe1ecer a diferença entre o planejamento f~
1iar e o c;ntrô&e da natalidade. O primelro é consequência da 1i
vre esc01ha pe10s 'conJuges da quantidade de filhos q~e deseJarem
,já, o segundo é a ingerência do Estado na famí1ia é descabida.

Acrescente-se ao inciso I. do artigo 8º, as alíneas a. b e c.
e ao inciso !II nova redação, como se lê em seguida:

Art. 8º ,., o o' .

I - .

a) - será criado nos termos da lei suplementar. em todas as I

unidades da federação, universidades do trabalho destinadas I

a suprimir demanda de mão-de-obra industriel.



..,.- TUTOIJUST1FICAÇiio ,

PLtNARIO/COWISSio/GUOCOUlssio -,

~COM. DA FAM., DA EDUC.,cult. E ESP., DA CI~NCIA •••

Não é .necessário estendermos em nossa justificação ,
poís, é sabido de todos que as dificuldades que as pobres familias,
passam, estão inteir~mente ligadas as formas e meios de encargos I

qu: ~~a pequena propriedade é atingida, ficando estas familias na
ma~or~a das vezes, penhoradas e sem perspectiva, por conseguinte
levando-as a um desagregamentQ.

de maio 'de 1987.Sala das Sessões, em

MENDES RIBEIRO

b) - as instituições de ensino criadas na forma da alínea a,
do inciso I deste artigo, terão subordinação e oraentação p~

dag6gica do Ministério 'da Educação.
c) - a União, os Estados e Municípios destinarão em seus 0.E,

çamentos anuais, verbas à implantação do disposto nas alíne
as a e b, do inciso I do artigo 8º.
I! - .
lI! - gestão democrática, através de critérios públicos e " I

transparentes, com participação de docentes, alunos e funciQ
nários e representantes da comurudade na escola dos dirigen
tes, po~endo as universidades serem públicas e privadas, nos'
termos da lei.

JUSTIFICATIVA:

trativa.

JUSTIFICAÇÃO

r-=l
~

E D TECNOLGIA E VA COtllUNICAÇÃq"'o/"""""io -,

W.3Q

ART. 11 - ~ assegurado aos meios de comunicação o amplo
exercício do pluralismo ideo16gico e cultural,
vedado o monop61io público ou privado, sob
qualquer for-ma.

Como se encontram, as redações do artigo 11 e
seu parágrafo pri~iro são redundantes, devendo esta Co
missão, por um princípio de técnica legislativa, buscar
o texto que permita, no futuro, ao ~egislador complemen
tar estabelecer as normas que tornarão o texto constitu
cional aplicável.

Deve-se assegurar a ampla pluralidade ideo16
gica e cultural .. bases dos Estados democráticos nos quais
os contrários convivem sob o império da lei. Da mesma
forma, a Constituição deve estabelecer a vedação aos mo
nop61ios, não se justificando que apenas o setor privado
seja controlado. O Estado, que é anônimo e nem sempre di
rigido de forma a atender a vontade da maioria da popui~

ção, precisa, também, estar,no campo das comunicações
limitado no serviço que presta, para que não ameace, nos
tempos das cri?es in~ciona~, com a mono~ização da

informação e a robotização da cidadania.
Ao assegurar o pluralismo ideo16gico e cultural, o

artigo, de fato e de direito, está veda~do os 01igop61ios
que,segundo a etmologia da palavra, (do grego olig'o' - pe
queno, de poucos)são parte dos monop61ios.

A redação proposta assegura o pluralismo, a convi
vência -ideo16gica e cultural e veda todos os monop61ios, se
jam do Estado, de um único senhor privado, ou de pequenos /
grupos que resolvam deter a primazia da informação.

Pela presente Emenda Aditiva, acrescente-se redação ao
artigo 11 p~ Anteprojeto da Sucomissão da Ciência e Tec
nologia e da Comunicação, passando a ter o seguinte teor.

JUSTIFICATIVA

r:-r-~~----------AUTOft--------------

ANTONIO GASPAR

r:-r-------,,---- PLEHAAto/caMI";.o/sUICONISSÃO-----------,

COMISSÃOVA FAAfILIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DA CIENCI

~
~

~
~

CESAR CALS NETO

OMISSÃO DA FAMíLIA, DA EDUCA ÃO, CULTURA E ESPORTES,

~ objetivo do princípio é obrigar a empresa a minis
trar ensino para os empregados (e não funcionários, expressão destin~

da a servidor público) e os filhos destes. Não sendo especialidade da
empresa a atividade escolar, a manutenção de estabelec~mento de en
sino poderá ficar ma~s cara. A bolsa de estudo equivale ã manutenção
de escola, com a vantagem de descentralizar e desburocratizar o ate~

dimento.

o ensino universitário será ministrado por instituições de er!
sino'público e privado, subordinadas à lei das Diretrizes e Base da Educa
ção Nacional e obedecerão à orientação do Ministério da Educação.

Estas instituições gozarão de autonomia financeira e adminis-

o ensino universitário particular tem sofrido nos últimos
anos com falta de auxílio financeiro, razão porque propugnamos pela pos
sibilidade de que sejam subvencionadas pelo governo, na medida em que e.§.
tejam suprimidas a deficiência do ensino universitário público.

Sr. Presidente, a criação de universidades do trabalho, vi
sa suprimir a demanda de mão-de-obra especializada no mercado de confor
midade com as necessidades regionais, seria um grande avanço na solução'
de grande parte dos problemas que atualmente são responsáveis por grande
parte do êxodo de trabalhadores, tão somente por falta de mercado de tr~

balho em suas regiões, Estados ou mesmo Municípios.

"Dê-se ao parágrafo '29 do artigo 16 do Anteprojeto da
S~comissão da Educação, Cultura e Esportes, a segui~

te redação:

§ 29 - a empresa que mant~ver escolas ou bolsas de e~

tudo para empregados e filhos de empregados poderá descontar essa
.despesa do recolhimento do salário-educação".

DA CIgNCIA E TECNOLOGIA E DA rOMy.NIrnrJi:o"'-- --.
!.:l TE.XTO .lUSr1ffcÂl.iõ'-

COMIssno DA FAMILIA, DA EDUCAçnO, CULTURA, ESPORTE

r.;-r-'--------- PLEHAAIO/CONI3sio/auBcCluIS3ÃO- -,

r.r rl[III.f110/tOlJls'\tI/SUI.C,C'lll:lSÃO -,

fi ..UlOIl--------- _

r= CONSTITUINTE JOSE MAURICIO ~

r:; TIXTO/JlJSTlrlCM:;O _

Acrescenta Ao anteprojeto da Subcomissão da Família,
do Menor e do Idoso o seguinte artigo:

vrr -.gaJUtn-túl. de. que. xodas os e.6-tabe..te.<Úme.Il:to-b de. e.1'L6.tIlO

MC:am õlLjeUoo ã. de.Mn.i.~õ.o de um pltO j do pedagóg.l.CO como caJUtc,tvr16.tí.ca plte.c.1.pua

paJUt -be.u 6ulluoname.n-to, e.llvolvendo el'L6.ino, pUqCÚ-blL e ext:e.l'L6ão.

ART. A pequena propriedade familiar não pooerá ser
penhorada nem sujeita a qualquer gravame.

JUS T I F I C A ç A O

Entendemos, que a familia como célula máter da socie
dade, deve ter toda a garantia do Estado para sua proteção e sobre
vivência, por isso, é necessário que a nova Constituição garanta a
pequena propriedade familiar, sem qualquer gravame e impenhorabili
dade.

JUSTIF1CATIVIj

A pltOpoo-ta complemen.ta. ao a~õu do deven: do Eo-tado de ze..taIL

pela quaUdade. do e-1'L6.l.no m.l.w.vw.do 110 paM. PILe-cLlamo.\ meúto mCÚ<l do que- da

e-ducaçiio 6olU1laf. Ou. pILo6.i6o.i.anaUzan-te. r: .imp_e/ÚOoo e .i.nacLúive.Z que- -te.nIUlmO.\ pa.dItÕ
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de e~.Lno cUgn04 que hnpUquem tUl .tM~óeJtênCÁ.a. eóet.i.va. de conhee.-imen-ta4 pasa

M geJta.çõu. A v.Lnêuettção do ~..tno a. plWjdo4 peda.góg.tc04 ILU4af.:ta duele logo a.

dumonmgem e a. dumot.i.va.ção da. chama.da. ".Lndiü.búa do e~blO" que não compILom.í4M4

c.om a. eduaaqiia e a. 40beJta.n.ía. do noMo povo, mM ii vOILa.c.Lda.de e a. .tncompetênCÁ.a..

de .w.upc.n&ivw.

A co~oUda.ção de quaf.queJr. We.ia.:t.Lva. nMcen:te, na. ãJt.ea .Lncúu,búa.f.,

depende da plena a.cUM a.o conhee.-imen:to :tecnológ.tco plLé-ew:ten:te cLüponIvel, v.í4:to

que M at.i.v.Lda.du .Lnova.do"-U 4ão ge.Jl.almen:te plLececUdM pe.f.M. a:t.Lv.tdadu ,de eóp-i.a.

ou lLepll.odução do que jã 601. 6e.L:to ou u óa.z, em :teJr.m04 de :técn-i.cM e plLOCU404 r em

quaf.queJr. paJt.:te da mundo.

A 40beJta.n.ía. na.c.Lona.l plLewa. 4eIL lLugtLMda.da. em ma.:téJúa complexa. como

e uta li. a. ILU4af.Va. 4eJr.ã M4egtLlLada. na :tex:to co~t.i.:ttLuonaf..

r;;----------------fEXToloJUSTlFlCJl;ÂO-----------------, r= CONSTITUINTE ALBERICO FILHO J§~-
=----------= PLEf.lUl0/COLlIS5ÃO/SUIlCOM.SSÃO-:----------, 800179 1

om. DA FAMILIA,EDUCAÇÃO,CULT. ESPORTES,DA CIÊNCIA E TECN. COMUNICA Ai . •

I'Lt:HA'"o/cOIlIS:IÃO/SUICOMISSio-----------

COMISSÃO DA CIENCM E TECNOLOG1A E DA COMUNICAÇÃO

AIr;t. 89

§ 59 • O Pode»: PubUco M4 eguJla.JÚÍ a. :todo 4dolL da. ecollom.La. em óMe

de duenvolvhnen:to ciem6.Lco, :tecnolõg.tco e .tndMbúa.f., que não houveJr. a.t.i.ng.Ldo

glLa.tL eompa..t1.yel eom M necu4.tda.du de duenvolvhnen:to do pa1.I., a. niio plÚv.t.eeg.La.b-i.
l.f-da.de.. lLe6eJtet;:te ii /JwplÚeda.de -i.ndMbúa.f..

(!'l A/ffONIO GASPAit---------J~

f:Jr----==--=--- ,_]~

JUSTIFICATIVA
Art.( ••• ) são d1reitos e Garantias ind1viduais:

Art. 3 2 - O planeJamento familiar, fundado nos príncíp10s da

paternidade livre e responsável na d1gnídade humana e no respeito à
vida, é decisão do casal, competindo ao Estado colocar à dispos1ção da
soc1edade recursos educaciona1s, técnicos e científ1COS recomendados

pela Medicina, para o exercício desse direito.

PMponho a.'élúa.ção de meca.n.L4m04 m<Ú<l óleuvw paJul peJr.mi..t1.Jr. a.

apMpJÚJ2ção m<Ú<l ILãlÚda de :tecnolog.La. pe.f.M .Ln4:t1;tu).çõu tUlc.LotUl.L4 Uga.dM ã

puqwa c.Lemó.Lca, ge.Jl.almen:te pJt.UM a pa.dI1.Õu que podem ses. Jt1g.td04 e .i.n61eúve.í4

pana: M tUlÇÕU .LndutWúa.UzadM, mM que niio óa.voJt.ecem o plLogJt.UM c.LentZó-i.co e

41l.c.La.e dos p<UÂu poblLu ou em duenvolvhnen:to.

I - a v jai

~ ~~ 2') Ao Caput do Art. 3' da Subcomissão ec - Subcomissão
~ Famí11a, do Menor e do Idoso;

da

§ 1 2 - O direito à vida, à saúde e à a11mentação é assegura

do à criança, devendo o Estado prestar assistência àqueles cUJos pais
não tenham condição de fazê-lo.

3') Ao § l' do Art. 4' da Subcomissão ec - Subcomissão da F~

mília, do Menor e do Idoso.~
~

ESPORTES, DA CIENCIA E TECNOLq~l,~/,~arVl"fP.!,;::lU::;.N:.:I..::C:.:AÇ"Ã.:::O'__ __,

AIr;t. 39

m--------------AUTOItê ' ANTONIO GASPAR

V! - gOJum:tia de auxlUo 4uplemen:taIL ao aiuno de ens-ino 6undamen

:ta.e, a..tMvu de pMglLa.mM de ma.:teJt.ta..e cUdât.i.co-UCO.eM, .tM~poJt.:te, a..f.hnenta

ção e M4.í4:tênc.Lca medko-odon:tolõg.Lca, p4.i.colõg.i.ca. e óMma.cêtLt.i.ca..

JUSTIFICATIVA

Não ê POM.{vel a excltL4ão da. M4.í4:tênc.La óaJuna.cêut.l.ca

du:te plLOCUM , mu.L:to pelo con:t!LãJÚo, 4e óa.z necu4áJúa a. 4tLQ. complementação,

uma. vez que sã» no:tõJÚM M cMênc.íM da n0440 povo poblLe.

Poli. ousno lado, O leg.í4ladoll. tUlO podeM 4eJt .i.nCOnc.eMo nO

âmbUo da M4.i.4~ênCÁ.a. muLt1.p1W6.i.44.i.onaf. que deve M4.ixtUL ii popfhCaçiio

ablLa.ng.Lda. no :texto co~:tUu.c.i.onaf..

JUS T I F I C A C Ã O

Uma Constituição independentemente da forma que assuma, por
ser a Lei Maior que pres1de todãs os atos dentro de um Estado, deve
conter princípios fundamentais que por o serem, são gerais. Cabe a le
gislação ordinária definir e disciplinar a abrangência de tais direi 
tos.

Exemplo de tal colocação vem a ser o direito à vida. Matéria

constitucional por excelência, a simples menção a tal direito humano

já traz em si toda força constitucional.

A proposta visa restabelecer as proposições dos Srs. Relato
res ~uando da elaboração de seus Anteprojetos. A discussão ao nível da

Subcom1ssão acresceu defin1ções do direito à vida quando muito compg

tíve1S com a legislação ordinária.

r;;----------------TUTOlo1UST1FICAÇio---- ---,

~
~

r;;----------------TEXTO/.lUSTlfICAÇÃO---------- -,

PLE ...AR10/COldI5SÃo/sUBCOldI55ÃO-:=;:------__-,

!:CO/l.1'.{~ r:I';M', .D/l 8J)l.JC4-C40 - YJJl

r: Constitu~nte VICTOR FACCIONI

~
~COMISSÃO DA CIENC1A E TECNOLOGIA E DA COMUNICAÇÃO

w,---------- I'LU....IO/oo..ISdo/'u.co..",Ão

C

w,-------------- AUTOIIIé ANTONIO GASPAR

§ 69 • No .Ln:teJtu4e da. 40beJta.n.La na.c.i.onaf., o El>:tado podeM denunc.iM

quaf.queIL :tempo 04 a.COM04 de pa.:ten:tu de que 6011. 4.i.gna.tiitúo.

JUSTIFICATIVA

A gaJr.ll'tUa da. MbeJta.n.ta. nauonaf. plLu4upõe a glVUlnt.i.a. da. .Lndependln

CÁ.a. e.Lem6.i.ca e :tecnológ.Lca do pa1.I., M4egtLlLando-4e o duenvolvhnen:to .tn:telec:tuaf.,

a melhoJt..ta das concUçõu de vida. e .tMbaf.ho, bem como o a.CUM a04 P1L0du:t04 U4en

c.i.a.u. ILUu.Uo.n:tU de :ta.e :tecno.eog.La..

Acrescente-se ao.Art. 29, do Capítulo I, do Ante
projeto da Subcomissão de Educação, Cultura e Esportes o seguin
te item VII, reordenando-se os demais e modificando-se, em decoI
rência, are, .çâo do § 19 do Art. 11, na forma abaixo indicada:

"Art. 29 •••••••••••

VII - concessão de bolsas de estudo para a
lunos de todos os níveis de ensino em escolas prl
vadas e comunitárias, os quais provarem insufici
ência de renda própria ou familiar;"

"Art. 11
§ 19 - Para efeito do cumprimento do dispo~

to no caput deste artigo, serão considerados os
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programas de educação pré-escolar e de ensino, ex
cluído o auxílio suplementar aos edu~andos e os
recursos destinados ã concessão de bolsas de estu
do, para os quais os orçamentos da União, dos Es
tados e dos Municípios devem conferir prioridade."

JUSTIFICAÇÃO

Assim, consideràndo os valores extraordinários de demQcra

cia, solidar~~dade, civismo e justiça social,'~ncor~orados pelo cooper?
tivismo e associativismo, pleiteamos que ~ste sistema seja ensinado, na
teoria ~ na prática, como exigência constitucional, em todos o~ níveis do
ensino br~sileiro, divulgando' seus princípios e sua doutrin~,~-forma

alternativa de orgànliãção'sócio~econômica da sociedade.

JU3TIFI.:JA.;:10

~ DEPUTADO OCTÁVIO ELÍSIO

Inclua-se, no Anteprojeto da Subcomissão da Ciência e Tecnologia
e Qa'ComunicB~ão, o seb~nte:

EJEMEI'IDA .

800182-1 :
CU:TURA E ~JrORT23,

Um Jogo de futebol certamente n~o é um espetáculo
de uma ou de vl.nte e duas estrelas; ao contrário, resulta da
partl.ol.pação conJunta de inúmeras pessoas.

Não obstante, a le~islação vibente premia oom o
ohamado "Di:l'eito de Arena" tão-somente aos atletas participantes
da peleJa, marúinali?wldo de partioipação proporcional na recei
ta proil.~sional.s indl.spensáveis à reall.zação do espetáoulo.

",\rt. Às entidades a que estejam vanoutadoa os participan 
tes do espetáculo pertence o direl.to de autorizar, ou prol.bl.r, a
ftxaç~o, transKissão ou retransmissão, por quaisquer mel.OS ou pr~.

oessos, de espetdculo desportl.vo público, com entrada paea.

~arágrafo únioo. Salvo convenção em contrário, vinte por oento do
preço da autorização ser~o dJ.stribuídos, em partes iuuais, aos
Treinadores, Atletas, :'rbl.tros, Bandel.rinhas, Preparddores Físicos,
Superv~30res, Uédicos, ~lassabistas, Roupeiros ou ~ua1squer outroo
'lue a.ssl.nelll a sWnula do jogo."

o direito ã educação tem sido letra morta na his
tória constitucional brasileira para muitos dentre a grande maio
ria da população brasileira, que não possuem renda familiar suf~
ciente para custear a matrícula e freqUência ã escola particular
ou comunitária.

Por outro lado, longe ainda está o dia em que o
~oder Público venha a dispor de recursos suficientes para a ins
talação e manutenção de escolas públicas, em todos os níveis, e~

todo o território nacional.

A única forma, portanto, de assegurar o-a±~~o

pleno de educação, mormente ã população distante dos grandes cen
tros urbanos e distante da escola p~blica de primeiro, segundo e
terceiro graus, será a modalidade de bolsas de estudo, prática
não suficientemente desenvolvida em nosso meio, muito embora de
menor custo e de mais fácil execução que a gratuidade do Ensino
Público.

Não é possível que a democracia seja assegurada
com dinheiro público, na área educacional, somente par~ os pou
cos privilegiados que con~eguem matrícula na Escola Pública, en
quanto aos demais brasileiros se nega o direito de estudar, como
acontece atualmente. Ou, doutra parte, não se pode conceber que,
enquanto a uns poucos se concede "o incentivo fiscal" da escola
pública gratuita, aos demais se cobra dupla tributação, pois
pagam impostos diretos e indiretos, e mais o custo do ensino, que
a outros é dado de graça. E, o piai, a gratuidade de ensino tem
atendido aos ricos, na escola pública, notadamente no ensino su
perior, mais do que aos assalariados e filhos de assalariados de
todo o Brasil.

DA F!\MILIA EDUCA ÃO alL'IURA FSPORTES DA CIl':NCIA TlTNOLOGIA

~ONSTITUINTE VICTOR FACCIONI

.------------I'LU'ÁIUo/cOl,ll'slo!luaçow'uÃO------ -,

COM. DA FAM, DA Elll.K:AÇ1l0, CQTmII,_ DA CIIÕNCIA E TECN. E-DA COêWÍCA /I 'êJEMENDA
800181-2 ART. 19 - PARÁGRAFO 22 VIII - A

r---.--------------TEFoTO/JUSTIFleAçÃO----------.-------....,

Inclua-se, no anteprojeto aprovado pela SU3COMISS/lO DA Elll.K:AÇ1l0, CQ_

~ E ESPORTES:

SUGERE-SE NO TEXTO IJO MENCIONADO PARÁGRAFO 22, A ADIÇÃO: -

- AS ENTIDADES alLTURAIS E OS DIREITOS DE INVENÇÃO, IJO AUTOR E IJO INTÉR

PREI'E, NA FORMA DA LEI, ESTÃO ISENTOS DE QUAIJ;)UER IMPOSIO FEDERAL,
ESTADUAL OU MUNICIPAL.

"Art. O ensino do Cooperativismo e do Associati
vismo constituirá disciplina de matrícula facultati
va nas escolas e instituições de ensino d~ todos os
graus."

JUSTIFICAÇ/lO

JUSTIFICACÃO

Considerando-se que o artista, trabalhador de criação, deve ter garanti
do o seu da.red.to sobre a uta.Lazaçâo de sua imagem (direitos autorais e conexos),

esse dizea.to não vinculado à questão trabalhista, Justifica-se fazer-se constar
no texto do artigo em pauta, essa função artístico-cultural

§. 39 - Na defmição das atribuições do Conselho de gtica, a serem estabelec!
das emLeJ. especí.al , seja tarefa essencial, a de garantir o direito à
liberdade de expressão, criação, produção, circulação, difusão e de ~

cesso aos bens culturais. Que seja de c:onpetência desse COnselho, em
pr.ineira instâncla, a função fiscalizadora do CIlllpr.inento prévio, por

O movimento co~perativista, em sua concepção moderna -como
sistema sócio-econômico,_xem se evidenciado como instrumento eficaz de
organização democráticã da sociedade, uma forma adequada de dístribui
ção de renda e uma altern9tiva eficiente na busca 90 equilíbrio entre
o social e o econômicov.

Sendo um mov~mento autogestionário, pela aplicação de seus
princípios norteadores, gera as· condições necessárias para a formação-de
pessoas que passam a interagir umas com as outras, praticando a ajuda mú
tua, constituindo-se. assim, na melhor forma de atender aos anseios mai~

profundos do homem,. que são a igualdade e a liberdade.

Em nosso País, de modo marcante nas últimas décadas, o mo
vimento vem se desenvolvendo rapidamente, enfrentando, porém, um ponto
de estrangulamento, que é a escassez de recursos humanos nessa área ra
zão por que torna-se imperioso o estímulo do Governo na parte do ens~no
cooperativo.

,..--------------AUTOll-- --,
DEPUTADO OCTÁVIO ELÍSIO

-:r---------- PLl:NAIlIO/COU1SsÃo/luacOulSsio _

DA FAMILIA,EDUCAÇÃO,alLTURA,ESPORI'ES,CltNCIA '!'EQ/{)IDGIA E DA CO

ARI'. 23 (VIII - A )

..
SUGERE-SE A ADIçNJ DE UM 39 PARÂGRAFO A ESTE ARI'I<D 2'l.

~,
~
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•

=---------------- TlUQ/oIUST1fICAÇÃO- -,

cor1siderando-se que toda e qualquer atividade cultural deve seri~

te apoiada e Prarovidal

cons:lderando-se que já existem leis as quais definem as atividades cult,!!

rais, entende-se desnecessário o disposto no citado parâgrafo.

parte dos produtores, de todas as obrigações legais, quer de carâter

trabalhista, ~ referente aos dii:eitos autorais e. conexos.

JU5TIFICl'J$?

IIlpOrtante se faz garantir no texto constitucional caro atribuição J:!
sica éb ConseTho de ~tica, a defesa do direito à liberdade <'je expressão~ de cri.'!;

ção e de acesso aos valores e bens culturais.

Assim-caro, garantir ás conquistas alcançadas, após quase um ( 01 ) ~

culo de lutas, ébs profissionais' da área artlstico-cultural, em particular dos

artistas e técnicos em espetáculos de diversões, no que se refere a proteção dos

seus direitos = trabalhadores.

DEPUTA0O OCTÁVIO ELÍSIO

1":1:---------- PL~NAIlIO/CO"ussio/.u.CO.. lssio -....,

FAMíLIA, EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, CIÊNCIA,TECNOLOGIA E =nm

~
~

""' TEXTOIJUSTlFICAÇÃO------ -,

JUSTIFICATIVA

Suprimam-se o artigo 39 e seus parágrafos do Anteprojeto da Subcomissão

da Ciência e Tecnologia e da Comun~cação.

wC. Constituwte ROBERTO CAMPOS

,..,..,,-_=~,....,,~=,.,.-~_ PLf:NAIlIO/Co...'s'io/.UIlCO.. I"io.-=-_=-..".==--..",....,,==o--1
• COMISSAO DA FA~., DA EDUC., CULT. E ESPORT., DA CIENC. E TECNOL.

~
~

ART. 23 - PARÃGRlIFOS 22 (VIII - A

SUGERE-SE A SEGUINTE REDAÇÃO AO ART. 23 E SEU PARÁGRAFO 22

SÃO LIVRES A CIRCULAÇÃO E DIFUSÃO DE OBRAS CULTURAIS.

22- Lei especial criará um Conselho de Ética composto por

membros da s~ciedade civil orqanizada, vinculado ao Ministério àa

Cultura, o qual informará e esclarecerá ao público sobre a nature

za, o conteúdo e a propr1edade da faixa etária dos espetáculos de

diversões públicas e, classificará ãpenas a literatura tip1.camen

te infantil, bem como por faixa etária e horário a programação

das empresas de telecomunicações.

JUSTIFICATIVA

,.,... TlXTO/oIUSTI'ICAÇio -,

JUSTlFlCACÃe

sendo o artist,,- r intérprete - un: trabalhador de criação em consequên

cia da obra do autor e, urra vez que esse trabalhador deverá ter garantido o di.

reito sobre a utilização de sua imagem, o Jque virá resp::mder ao determinado pela

legislação referente aos Direitos Autorais e Conexos, justifica-se a adição no

texto do artigo em tela, essa função artístico-eultural.

~.
~I

( VIII - A )ART. 19

DEPUTADO OCTÁVIO ELÍSIO

Considerando-se que.o artigo em questão e seus parágrafos

vem de encontro aos princípios àemocráticos que deverão reqer a nQ

va ~arta Magna, justifica-se a redação proposta ao mencionado a~

tigo e ao seu parágrafo 2 2 , no sentido de que seJa garantido o d~

reito à liberdade de expressão, criação, produção, c1rculação, d~

fusão e acesso aos bens culturais, defendido nos demais artig9s
deste anteprojeto.

SUGERE-SE NO TEX'rO 00 CITADO ARTIGO 19, A ADIÇÃO: -

- A LEI ESTABELECERÁ PRIORIDADES, INCENTIVOS E VANTAGENS PAR1' AS =
NACIONAIS, ESPECIAIMENTE QUANTO: À FORMAÇÃO E CONDIÇÕES DE TRABAUIO DE

SFJJS CRIADORES, INTÉRPRETES E ES'IUDIOSOS; À PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO E D1:

WLGAÇÃO DE OBRASI AO EXERcíCIO DOS DIREITOS DE INVENÇÃO, 00 AUTOR 1:<
00 INTÉRPREI'E; A PRCt-lOÇÃo DE CONGRESSOS E EVENTOS AFINS.

,- .UTO.'---------------,
l:~~~~~~ ____'
1":1----~'---_=- PLUAIIlIO/CO.. ISSio/SUBCO..ISSio-------------,

• DA FAMILIA, EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES, CIÊNCIA, TF.CONOLOGIA

O conceito de empresa nacional está definido adequadamente no art. 32

do Relat~rio da Subcomissão de Pr-ínc Ípaos Geraa.s da Ordem Econôm1ca. Consoante

nossa tradição constitucional e a Lei de Sociedades Anônimas, empresa brasile!,

ra ou ~acional é aquela constl.tu:Ída sob as leis brasa.Ie.íras e que tenha sua

administração sediada no Pais. Esse o conceito genérico e o linico válido para

um pafs carente de capitais e que por isso não deve discriminar, per-emptior-aa

mente e ab initio, contra as empresas mistas ou estrangeiras, que operam no

pais, sujeitas àS' leis brasí.Lear-as , pagando ampostos , criando empregos,) prom~

vendo exportações e dando tl'einamento a brasileiros. Para .certos propósitos,

definidos em lei ordinária, existe o conceito de "empresa sob controle nac~2

nal", 01,1 seja "êom maioria de capitais nacionais.

na1 11•

o parágrafo 1º encerra enorme grau de arbítrio subjetâvo , 'Constitue

.~usiva intervenção governaméntal dar à burocracia o direito de determinar se

é ou não a tecnologia IIfator doffiinante". Não há razões para acreditar que a'

burocracia tenha competência ou -experiência industrial para essa avaliação. A
"empresa nac.lona'l" ficaria a merce do arbitrio burocratic...o, poas poderia ser

desnacionalizada sempre que o burocrata entender que ela não está em "caráter

permanente, exclusivo e incondicional, s~jeita ao controle tecnológico naci2,

o parágrafo 2º dificultará enormemente as 11joint .ventures"; Se o co,!!

trele tecnológico nacional envolve o poder lide direito e de fato de "tran!

ferir tecnologia e produto e de processo ..de produção" r o sócio estn-angea.rc , no

ato da associação estaria automaticamente perdendo a ex~lusividade dos d~re!

tos de marcas e patentes, dd reato reconhecido em convenções .mcernací.cnaí,s , A

"joint verrture" deaxar.ía de ser uma aventura comercial para se transformar nE.

11ft cesaao filantrópica de t.ecnc'l.cgaa ,

~,JlLLL:.!~u._-- TUTO/oIUSTlP'ICAÇÃO----------------,

~
~DA CIENC. E TECNOL.

Const í.tuant;e ROBERTO CAflPOS

=- TEXTO/,JUllTIFICAÇio -,

~
~:

tó DEPUTADO OCTÁVIO ELÍSIO

.'(!I r;;;p;:;- .L••••,O/CO....Ão/lutcO....ÃO J
DA FAM1LIA,E ro,CUIII'URA,ESPORl'ES.ertNCIA,TECNOIllGIA E DA O?MU

ARl'. 20 - PARAGR!lro ClNIro (VIII - A )

SUGERE-SE A SUPRE;SSPD 00 PARAGR!lro tlNlro 00 REEERIOO ARl'IlD 20.

Excluam-se do art. 4º do Anteprojeto da Subcomissão da CJ.ência e Tecn~

logia as expressões 11••• e a qualquer pessoa fis1ca ou Juridica de natureza

privada" ... , passando o ar-ta.go a ter a seguinte redação;

COnsiderando-6l' que O artigo 20 detennina O li quantum li a ser aplicado,

pela Ulião, Estaébs e MunicIpios, visando estrnnlo e pJ:a1DÇão culturall

IIArt1go 4º - O Estado gar-antn.r-a ao indJ.víduo, na sua vida cJ.vil, absoluta pri
vacidade. Aos órgãos púb11cos, estabelecimentos de cr~dito e auta;
quaas ~ vedado o fornecimento de informações de caráter pessoal~
exceto a requerimento de juizo competente. A lei poderá estabel!
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JUSTIFICATIVA

f':'l---------------- TEXTO/JUST1FICAÇÃO-----------------,

cer pena para a divulgaçao, por qualquer processo, desde que nao

autorasada , de fatos rc~lacJ.onados ao lar e à famílJ.a. ll

~
~

Assim sendo, justJ.fica-se a necessidade de garantir a aposencadoraa a

esses artJ.stas, a esses trabalhadores, quando em VJ.I1te ( 20 ) anos de carrei

ra, apÕs grande ~ sacnfícios pessoais pela sua arte e em prol do desenvolv~

ll'ento cultural de nosso povo, já não se enoontram em cond1ções de prosseguir

no exercício de sua profa.ssâo,

esses artJ.stas, COITO iguaJ.nente os cantores de Opera ( ATORES LlRICOS ), por

força da necessidade de se manterem em plenas condições para apresentação em

:'éena, nesrro no perícxlo de férias, obraqam-se a reafazar exercícios diários;

esses arbstas têm l)JlQ.tado telTIfO para o e:l<e=ício de sua carreaxa profissional,

quando a elasticidade dos músculos, a flexibilidade e a leveza do corpo, ficam

prejudJ.cadas;o enrigecimanto das articulações; o envelhec:urento e a ca.losadade

das cordas vocais, entre outros renos problemas acentuados pelo avanço dos ~

J;1Os, dificultam e até J.J1P'!dem a atuação em espetáculo, ronsequenterrente, e<:X'Pt'2.
ll'etendo a atiVJ.dade profa.ssaonal.,

r.r....",==",-;:,.-;:.,--=.,----=::- PLfNAAIO/COI.llssio/suSCO"I$sio:=-_=-::-:=::;--=~==__,
, COmSSAO DA FA~., DA EDUC., CULTo E ESPOnT., DA CIENC. E TECNOL.,

[J Cons t a ruí.nt;e ROnERTO CAHPOS

~
~

Não cabe ao Es"tado privar o setor pnvado da liberdade de fornecimento

de J.nformações. O da.spoaat Lvo , além de J.ntroml.ssão indébita na Laberdade de

comunacaçao , ampedãr-í.a o func ronamerrto das f'a.rmas especí.a.Lasadas na vcrJ.fJ.c!;

ção de cadastro. Impediria, entre outras coisas, o funcionamento dos "Servaços

de proteção do crédito ao consunn.dor-", que são esscncaa i s para o f'unc a.onament o

das vendas a crédlto de bens dur~veis de consumo.

r.r---------- I"LEIlAIM/cOlollSSÃO/SUDCOWlssio----------__,

DA FAMÍLIA, DA EDUCAÇÃO, CULT. E ESP., DA CIÊN. E TECNDL. E DA CDM

COSPUTADD JORGE HAGE

=- TfXTOIJUSTIf'ICAÇÃO -,

CAPÍTULO ...
DA. EDUCAÇÃO , CULTURA E ESPORTES Suprnna-ac a expressão 11 ou pr-ivadas ••• 11 do art. 5Q do Antepr-ojeto

da Subconu.ssao da Ciência e Tccnolog1a e da Comuru.caçao ,

Acrescent~-se o seguinte Inciso (VII) ao Artigo 32:

VII - Oferta obrigatória de ensino noturno em cada
es tabelecimento público, nos mesmos cursos e níveis em que seja oferec.!.
do ensino diurno.

JUSTIFICATIVA

Trata-se de 1ndébita arrterf'er'encaa do Estado na atí.vadadc privada, que

ficaria suje i ta a cus tos 1mpl'cvisíveís no f'or'nec i.ment;o de 1nformações. A Ccns

JUSTIFICATIVA t1tuição deve proteger o cidadão contra o Estado e nao impor aos cidadãos

obr-i.gaçao de informar sobre pessoas e transações estr-a.tamcnte privadas ..

a

=- TEXTOIJUSTIFIÇAÇÃO -,

Supnma-se o parágrafo segundo do ar-tago 6Q do Anteprojeto da Subcomi.s

sao da Ciêmaa c 'fecno'l.ogaa e da Comunicação.

Todos sabemos que a imensa maioria dos jovens e
adultos brasilelros, e, em grande parte até mesmo das crianças, depe~

.de do seu próprio trabalho. para sobreviver. Organizar a oferta de ed~

cação pública, prevendo a sua universalização e gratuidade, sem levar
em conta essa dado, é manter as boas intenções apenas na letra de lei.

O ensino noturno é, na maioria das vezes, a única
opção viável para quem trabalha durante o dia. A Constituição deve ser
elaborada tendo-se em mente o " Brasil r~l". E neste, a maioria não
pode dlspor do dia livre para estudar.

Por outro lado, enquanto essa oferta noturna de
educação não for erigida à condição de disposição Constitucional, ela
não se tornará realidade.

t: Const1 tU] nte nOIlEllTO CANPOS }

r."1---~--,-=-,--- Pr.~"ARID/coI<lISsio/stJacolollssio----"""-----__,

, cosrssxo DA FI\~., DA EDUC., CULT. E ESPOl\T., DA CIÊNC. E TECNOL.,
EMENDA
800193-6

JUSTIFICATIVA

mr----------,,------:--- "UTOR------- -,C- DEPUTADO OCTÁYIO ELÍSIO

ProPOS1'A re N9 1

tJ PA FAM1LIA ~DUCAÇÃO'
I'l.fNAR,o/cOM,5SÃO/SUICOMISlIÃO • J

Clrr:ruRA ESPORrES .CrtNcIA ,TECNOIOGIA E 01\ mMI

( VIII - A)

~
~

A adade moderna de alta tecnologia e a ve Locadade do progresso técni

co, exigem livre e amplo anter-cámba,o de anf'ormaçces ,

o pr-ãnc.ipac de r-ecapr-ocadade é allás imperativo para que se garanta a

livre absor-çao de dados técnicos, cJ..ent{f1coS ou Lndus tr-aaa.s , O dispositivo

em cauxa só é concebível nas socaedades auror-a.tar-í.as , pranc.ípafmente as marx1~

tas - Lemrn.s tas e constitue 1ntolerável vJ.olação da liberdade de comunacaçao

características das democracias.
:00 Cl\P1TlJID RELl\TIVO NJS DIRErros IXlS TAAB1ILIIAIXlRES, INCLUA-SE

EMEND~

800194-4DA CIENC. E TECNOL.

f':'l---------------- TEXTO/dUSTIFltAÇio------ -,

tJ Const i. tumr.e nOBERTO CAHPOS

JUSTIFICl!ÇÃD

AR!'.

§ - SERÂ REDUZIIXl PIDPOR:IONALMENTE, DE ACDRIXl COM CRJ:Tf:RIOS A SEREME~

IECIIXlS EM LEI, O TEMPO DE SERVIço PARA APOSENTAIXlRIA IXlS ARrIsrAS; CUJA

ATIVIDADE ProFISSIONAL DIlIRIA CARACI'ERIZA EXTREMI\IXl DESGASTE FtSICO E

EMJCIONAL.

Considerando-se que :

- artd.staa, em especial os que atuam nas Artes cêrucas ( áreas de Dança, círco e

Opera ), caro os BAILARINOS e os de inÚIferas funções CIRCENSES, iru.ciam a aPr€!!

dizagem da profissão na mais tenra idade e, a preparação técn1.ca para o exercici

da ll'esna exige extenuante traballio diário;

- pelas peculiaridades dessa profissão esses artistas sofrem inusitacJo desgaste

trsioo e emxional;

Suprimam-se o ar-ta.gc 7º e seus itens I e II do Antepro..re to da Subconus

sao da Clêncía e Tecnólogla e da Comunacaçao ,

JUSTIFICATIVA

o artigo vago e impreciso em seu inciso I. - Não é fácil quantifi

car as vantagens advandas do processo de automação e não há, aSS1m, critérios
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r:-I---------------- 'rEXTOIJUSTIFICAÇÃO-----------------,

supr-unam-se o artigo 82 e seus parágrafos do Arrtcprojcto da Subcomissão

da Clêncía c Tecnologia e da Comunicação.

objetivos para a par-t i Lha dessas vantagens com os trabalhadores. O benefício

só pode ser ãnda r-ct o, isto ~, através do aumento geral de produtividade da e!!!

presa, poss iba.Lr tando-lhe pagar melhores salários e t.reanar pessoal mais sof'as

ticado para cper-acaoneHear- o processo de automação.

~
~

A supressão do contido no §3º,justifica-se
p~la inclusão dos termos nele contidàs,ao §2º,tornando-se des
necessária a sua manutenção.

DEPUTADA CONSTITUINTE SADIE HAUACHE

" .••. desde que não comprometa a modernização da empresa produto
ra de bens e serviços ou impeça o acesso da sociedade nacional
aos avanços tecnológicos. A lei definirá os produtos e as condi _
ções que regularão a sua reserva de mercado."

Acrescente-se após a expressão Tecnologia e'Cultura o seguinte:

EMENDA ADITIVA ao §12 do art.22 da Seção I-DA CIENCIA E TECNOLOGIA
eleborado pela SUBCOMISSAO DA CIENCIA E DA TECNOLOGIA E'DA COMUNI
CAÇA0.

JUSTIFICATIVA

~ TEXTO/JUSTlFICAÇÃO------------------,

~.-:- PLENARlo/eo1.11ssio/suICOIlISsio------------,

A FAMILIA DA EDUCAÇAO CULT.ESPORT;DA CIEN.E TEC.ECOMU.

l.-I-I----I--I---.---J

~
~

É intervenção descabida na at ív rdade pravada determinar as empresas a

pr-Lor-adade no r-eapr-ovea.tamerrto de mão-de-obra e acesso aos programas de reci

cLagem promovidas pela empresa. O Investidor privado, que arrisca o seu dlnhe,!

ro, fará, dispensada a tutela do Governo, o que considerar mais útil para o de

senvolvimento da empresa e do país.

r:-J--:::===:-::-:-=-:----:::-:- ..LEHAftIO/CONlssio/SUICON.ssio.-:=--::-:---:::=:::---;:;c-===,-.,• cosrssxo DA FAt!., DA EDUC., CULTo E ESPORT., DA CIENC. E TECNOL.,

fiC consti.rumcc ROnERTO CAMPOS

Mesmo com a adoção de uma reserva de mercado
como preceituado no caput do art.2Q,se correria o risco de conde _

.nar a Nação ao convívio prolongado com tecnologias ultrapassadas e
com o obscurantismo tecnológico.Condiciona-se portanto a adoção da
reserva de mercado à liberdade das empresas produtoras de bens e
serviços para promoverem sua modernização,bem como,permitir a obten
ção de melhores resultados em especificações técnicas,que atendam~
aos anseios da sociedade nacional.

Além disso,com a introdução da figura de re
serva de mercado,que pode estender sua abrangência a uma grande
multiplicidade de produtos e segmentos industriais,torna-se de
todo imprescindível que se estabeleça um balizamento bastante tr~ns

parente,para c~hecimento da s~iedade brasileira,uma vez que na

uma vez que na prática,tal figura pode propiciar eventuais privi
légios a grupos econômicos,não compromissados com o desenvolvime~

to da Ciência e Tecnologia.
Para evitar essa distorsão,que comprome

teria os efeitoS positivos da reserva de mercado,~orna-se impres
cindível a listagem de todos os produtos a ela sujeitos ,bem como,
o·prévio estabelecimento através de Lei ,das condições de sua fa ~

bricação.
TEr E DA

o § 1Q é inútil como disposição consta.tucí.ona I pOJ.S se Lmrí ta a r'ef'e

rir a matéria à lei ordinária. O par-agr-af'o 4º estabelece o principio da vincu

lação, que é má técnlca orçamentária, pois há pracr-adades conflitantes e as

pr-í.oradades são mut~veis no tempo ..

JUSTIFICATIVA

Trata-se de matéria a ser regulada em lei ordlnária., em atendimento a

setores e problemas especif'acos , Esses incentivos constarão do Orçamento, ca

bendo ao Congresso Nacional, ao votá-lo, determinar o grau de ênfase a ser da

do aos daf'er-ent.es tapes de investigação c rerrt Ífaca e tecnológica.

~"'''''"' ''',,'''''''' "'" ""'''''' I I ......,..'Ifi PLENARIO/co...ISSÂo/sUBCO...I$Sio----------~ 800196-1
CCOM.DA FAMILIA.ED.CUI T.ESPDR,DA CTEN COMIlNrcoçdo
""r---------------- TEXTO/JUST1FICAÇÃO---=---------------

r-=;---------------- TEXTO/JUSTIFICAÇio--,-,----------------,

EMENDA SUBSTITUTIVA/SUPRESSIVA DO ART.4º E SEUS PARAGRAFDS,DA SE
ÇAO 11-00 MENOR-ELABORADA PELA SUBCOMISSAO DA FAMtLIA 00 MENOR E
00 IDOSO.

JUSTIFICATIVA
Tenta-se com a presente. emenda, per-mitir ao menor a liberdade de

escolha em sua ocupação. Entendemos necessária uma conscientização do
aspecto Social Brasileiro, onde o menor, por vezes necessitado de in
gressar no mercado de trabalho, fica tolhido por força de Lei, desca~

bando para a ~~iosidade e margi~alidade. I

tr!!
a

Seção II 

do Idoso.

~
~

~
~

Emenda Modificativa ao inciso 11 do §6º do Art.4º - da
Do Menor-elaborado pela Subcomissão da Familia,. do Menor e

Dê-se ao inciso 11 a seguinte redação.:
II -'é ~edado ao menor de doze anos o ingresso no mercado de

balho, salvo em condições de aprendiz, por período nunca superior
quatro horas dis ias.

~ PLE~A'ilIO/cONlssio/sUBCONlssio

~ ClJ.IISSÃO DA FAMÍLIA, EIX.C. Cll..T.E ESPOOTE DA CIÊN. TErn. E DÁ lXM.t-U.]

~DEPUTADA CONSTITUINTE SADIE HAUACHE

Deputada Constituinte.: SADIE HAUACHE

PLEN...AIO/cONlssio/sUICONlssio--- --,

C:COM.DA FAMILIA,EDUC.CULTURA E E5P.DA CIEN.E TEC.E COM.

Dê-se ao §2º a se~inte redação:

Suprima-se todo o contido no §3º.

EMENDA SUBSTITUTIVA/SUPRESSIVA,dos § 2º e3º da Seção 111-00 Idoso
elaborada pela SUBCOMISSAO DA FAMILIA,DO MENOR E DO IDOSO.

JUSTIFICATIVA

A aposentadoria,constitui,sem dúvida,direito
a ser assegurado via Norma Constitucional. Discordamos apenas do lapso
de tempo estabelecido pelo eminente Relator.

Precisamos considerar que,em nosso País, o

homem bra~ileiro(homem/mylher),envelhece precocemente,em decorrência'
das condições sócio-econômicas existentes,que,sem dúvida,conduzem à

baixa média de duração de vida da população brasileira. Assim, faz-se
necessária a limitação de idade para efeito de aposentadoria,que rep~

tamos ideal aos 50 anos para a mulher e 60 anos para o hom~m.

A distinção de idade entre homem/mulher
através dos fatos vivenciados que denotam o enorme des
da mulher ao conciliara assistência e educação dos filhos

mésticos e rimento dos deveres inerentes à sua

§2º - Fica assegurad~\a aposentadoria com proventos integrais
à mulher,aos cinquenta anos de idade e ao homem aos sessenta anos ,
se assim o desejarem e, não sendo amparados pel Previdência Social,
proventos mensais vitalícios,não inferiores a um salário mínimo.
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JUSTIFICATIVA

A presente EMENDA visa à organização e objetividade das
normas reguladoras do direito do menor,que ora se encontram mais
como plano de governo e menos como norma de organização. Desta
forma,entendemos abraçar no texto proposto ao art.49 e §2º,todos
os preceitos e direitos concedidos ao menor através dos textos '
do eminente Relator.

"Dê-se ao Art.4º a seguinte redação"
Art 4º.-Fica assegurado ao menor,a assistência e proteção

do Estado,através da gratuidàde de ensino,assistêncià social e
previdenciéria e orientação relativa à nocividade das bebidas. '
alc061icas,fumo e drogas.

"Suprima-se os § 3º,4º e 59"
§19... MANTENHA-SE
O §2º passará a ter a seguinte redaçãao:
§2º - A educação será dada no lar e na escola.As crianças

e adolescentes em situação irregular será prestada assistência'
pelo Estado,sem prejuizo da responsabilidade ciyil ou penal dos
pais.

JllJI-4 1=]
TI:XTO/olU5TI"IC"I;;;0----------------r

CAPÍTLl.O

DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

_____________ ...U1'O,,--------:==-------

A previsão dos.percentuais apenas sobre a "rece!
ta resultante de impostos, inclusive transferências" é insuficiente.
Em muitoS casos, chegou a representar redução em relação ao que oE~

tado ou Município já aplicavam em Educação. Seguramente não era isso
o que pretendia o nobre Relator, com a sua luta de uma vida ~nteira,

unanimemente reconhecida no País todo. É preciso corrigir o erro a
que certamente foi levado independentemente da sua intenção.

A fórmula que proponho parece ser adequada, pois
não chega a exageros, exclui do cálculo toda a Receita oriunda de
Empréstimos ou Financiamentos, e se atêm, portanto, à Receita Orçame!!; .
tária total, mas não ?penas aos "Impostos", que são simplesmente .!!.!!!!!
parte da Receita Tributária que, por sua vez, é apenas uma parcela '
da Receita Corrente, que, por seu turno, é apenas u~ pedaço d~ Recei
ta do Tesouro ...

JUSTIFICATIVA

r:-r--------- I"LI!NÀIUO/COl,llsslo/IlU.COIllISdo----------,

• A FAMÍLIA, DA EDUCAÇÃO, CULT. E ESP. DA CIÊN. E TECNOL. E DA COM.

tbEPUTADO JORG~ HAGE

·-----~------AUl'OIt----- _

wr:. PLENAlUO/COUIS,ÃO/SUflCOMI,SÃO

~\ FAMÍLIA, DA EDUCAÇÃO, CULT."'EESP. DA CIÊN. E TECNOL. E DA CDM. )

~õPUTADO JORGE HAGE

=---------------TEllTO/olUSTlfICAÇÃO---------------.,c---,

CAPÍTULO ..•

DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

Substitua-se, no § 29 do Art. 11, a expressão "rSo
cursos públicos", pela seguinte expressão:

" ..• recursos dos Estados, Distrito Federal e Mu-
nicípios."

,..,.., TEXTO/.lUSTlncA(jÃO --,

JUSTIFICATIVA

CAPÍTULO ...

DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

A colocação do limite de 5D% (cinquenta por cento)
sobre o total dos recursos públicos não é a abordagem mais correta ,
pois a União tem a seu cargo, precipu~mente, o Ensino Superior. Cabe
a vinculação, sim, no referente aos recursos estaduais e municipais,
onde até poderia ser maior o·percentual.

a '
I

ÊMEl'iDA••

. 800203-7:

3J1I[-4
_____________ ,l,U1'OIl----------:------

,..,.., I"l.I:NÀAloLco.ws.s.i.o/8uecOllllssÃO----------,

AFAMÍLIA, DA EDUCAÇÃO, CULT'. E ESP. DA CIÊN. E TECNOL. E DA COM.

'êbEPUTADD JDRGE HAGE
JUSTIFICATIVA

Redija-se assim o Art. 10, acrecentando-lhe mais
um Parágrafo, e renumerando-se os demais:

" Art. lD - Ds Estados e o Distrito Federal org~
nizarão os seus sitemas de ensino e a União'os dos Territórios e oSi~

tema Federal.
§ )º - O Sistema Federal de ensiQo será priori

táriamente responsável pela oferta de educação superior, tendo, quanto
ao ensino fundamental, caráter supletivo, estendendo-se a todo o País
na medida em que o requeiram as deficiências locais."

§ 2º - (Manter o texto do § 1º do Anteprojeto ,
e assim sucessivamente)

Esta redação deixa mais claro o que pretende o
Anteprojeto quanto ao caráter supletivo do sistema federal no ensino
fundamental apenas, e não, por exemplo, no superior, onde é primo~

dia1 a sua parti~ipação.

Inclua-se onde couber o seguinte Artigo:

"Art. - A gestão dos estabelecimentos de ens.!.
no de qualquer nível será organizada de forma democrática, devendo
a lei estabelecer mecanismos capazes de assegurar a participação de
professores, servidores e alunos, ou seus responsáveis, na escolha '
dos dirigentes e nos órgãos colegiados de deliberação.

S
"

EMENDA
8OO~1.1 '

------------AU101l--------------

7.
,..,..,---------------Tf:XTO/olUSTlfICAÇio---------_-----,

,..,.., PLfNAII,IO/CONlssio/suacow.ssÁo-----------,

• DA FAMÍLIA, DA EDUCAÇÃO, CULT. E ESP. DA CIÊN. E TECNOL. E DA COM.

~UTADO JORGE HAGE

CAPÍTULO

DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES JUSTIFICATIVA

Redija-se assim o Caput do Art. 11:
" Art. 11 - A União aplicará, anualmente, nunca

menos de 18% (dezoito por cento) e os Estados, o Distrito Federal e
os Municípios, no mínimo 25% (vinte e cinco por cento) do seu Drça
mento total, excluidas as Operações de Crédito, na manutenção, ape~

feiçoamento e ampliaçUo dos sistemas oficiais de ensino público e
gntuito.•

A democratização da gestão educacional constitui
anseio e rei vindicação hoje generalizada ," e seu atendimento pode co!).
tribuir significativamente para a melhoria da educação, influsive p~
la ampliação dos elementos de controle direto pela clientela, e de
co-responsabilidade de todos os agentes do processo educacional.
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------lT800~.· · j,---------- '[,ENAIlIO/COUls!IÃO/SUICOMISSÃO : ..,.,-vEJEMENDA'

800204-5 I,
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fi 'LUÃIlIO/CONlssio/IUetoNlllllÃOCDA FAMílIA, DA EDUCAÇAO, CULr.-DSP. DA CIgN. E TECNOL. E DA COM. J

~~UTADD JORGE HAGE AUTO' W _B
, '

r::T~ ~ n:uo/"USTl'ICAÇio ;-__~ -,

CAPíTULO •••
DA CIgNCIA E TECNOLOGIA

Ao anteprojeto da Subcomissão da Educação, Cultura e Esportes

(VIII-a) •

Su~stitutivo ao Art. 12: .

A União, os Estados e os Municípios promoverão o

desenvolvimento científico e a capacitação tecnológic~ nacional p~

ra assegurar a soberania, a ampliação do patrimônio cultural e o de

senvolvimento'sócio-ec~nômico a~to-sustentado da Nação, bem como ;
melhoria das condições de vida e de trabalho da população, a preseE

,vação do meio-ambiente e o uso racional dos recursos naturais.
i

JUSTIFICATIVA

A proposta de redação do Art. 12 do anteprojeto

não expressa a totalidade das interr~lações que a ciênciq e a tecn~

10g1a guardam co~ o plano desenvolvimento de uma Nação e de seu po-
. vo •

Substitua-se o inciso V do artigo 39 do anteprojeto pelo se-

guinte:
V - assegurar a igualdade de oportunidades educacionais, ga-'

rantindo a todos, independentemente de condições soci ais e econômicas, o acesso ã
educação, cabendo ã familia a escolha do gênero de educação a ser ministrado a

• seus filhos.

JUSTIFICATIVA

o inciso V do artigo 39 peca por f'al ta de clareza.

O texto aqui proposto apresenta as mesmas i dêi as, dando ênfa
1 'se ao direito e ã responsabilidade da familia na escolha da educação a dar a seus

~ilhos.

Nem deixa explícita a complexidade e abrangência
das responsabilidades da União, dos Estados e dos Municípios neste

campo.

~~ "'U~1l'l....Constitui nte LOURIVAL BAPTISTA
r;-r-----,----,--=-- PI.I:NÂluo/cOllussio/.u.CONI35ÃO _

Substitua-se o inciso II do artigo 89 do anteprojeto pelo se-

Ao anteprojeto da Subcomissão da Educação, Cultura e Esportes

(VIII-a).

JORGE HAGE
_ ....-----------&UTOIII--------------

TUTO!.lUSTIF'ICAÇio

~"l'l~'"r"-;-T-A-D-O-----~;'~,"""''''••'.. ) I· =J
FAMfLIA DA EDUCA AO CULT. E ESP. DA CIgN. E TECNOL. E DA COM. I .' ~ _

CAPíTULO...

DA CIgNCIA E· TECNOLOGIA

guinte:

II - padrão de qualidade indispensãve1 para que cumpram seu

papel de agente da cultura, da ciência, da arte e da tecnologia do pais.

JUSTIFICATI~A

Inclua-se no Art. 12 um parágrafo com a seguinte

z:edação:

§ - É assegurada a participação da Sociedade I

na definição das política~que nortearão a ação do Estado, no âmbi-

Em educação não se pode estabelecer "padrão uni târto",

E: tipi ca em educação a di versi dade. Não podemos cercear a

criatividade e a possibilidade de adaptação ãs circunstâncias 'e condições das ins

tituições e das peculiaridades de cada região.

vdí
'r;-r------:,..---- "'L~NÂJI;10/cONlssio/.UIlCONlssio----------

em detalhamento.

o principi o geral de lI ges t ão democráti ca" já está consagrado

no artigo 29, inciso 1.

A Constituição deve consagrar principios gerais e não entrar

Suprima-se o inciso III do artigo 89 do anteprojeto.

JUSTIFICATIVA

(VIII-a) .
Ao anteprojeto da Subcomi ssão da Educação, Cu1 tura e Esportes

= TEXTO/olUSTlfICAÇio---------------....,

l!f ÂUTORL Constituinte LOURIVAL BAPTISTA

to da Ciência e Tecnologia, nos fóruns de deliberação previstos por

lei.

A proposta da re~ação do anteprojeto não contem

pla a participação da sociedade na definição da Política Científica

• jecnOlógica do Estado, o que se considera fundamental para atender

.'0 anseios democráticos da Nação.

JUSTIFICATIVA

hoI,-;:.------------AUTOIt-------------~

':Constituinte LOURIVAL BAPTISTA

Ao anteprojeto da Subcomissão da Educação, Cultura e Esportes'

r:-r--------------- TUTO/olUSTlfICAÇÃO.-----------------,

(VIII-a) .

Ao anteprojeto da Subcomissão da Educação, Cultura e Esportes

~.

~v1Jf
Constituinte LOURIVAL BAPTISTA

Suprima-se a palavra lI pub1i coll, após "ens íno" no § 19 do art.!.

90 16 do anteprojeto.

..... AUTOIlI-----~~------....,

(VIII-a) •

Suprima-se no artigo 79 do anteprojeto os tennos: "sendo prol.
bido o repasse de verbas publicas para criação e manutenção de entidades de ensino

partic'ulares" •

JUSTIFICATIVA

E: dever do Estado promover o ensi no atravês de todas as for

.. possiveis e eficientes.

O dinheiro publico deve beneficiar a todos que o geraram, sem
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Propõe-se a supressão da pa1avra para ser coerente com os

princ1pios de igualdade de todos os brasileiros, igualdade de direitos e igualdade

de condi ções •

tJ Consti tui nte LOURIVAL BAPTISTA

PLEHAR10/CONISsÃO/$uaCOlil'ssÃO/Im
~
~

o destino dos recursos financeiros devem ser apl rcados nas

fonnas de conseguir a maiàr produtividade possivel. Ao anteprojeto da Svbcom'iasâo da Educação, Cultura e Esportes

(VIII-a)

l!J AUTOIlC Constituinte LOURIVAL BAPTISTA ~
~

Inclua-se no artigo 19 do anteprO'jeto, apôs "dever do Estado"

o seguinte:

é livre à tmcrattva privada,

JUSTIFICATIVA
= TEXTO/,lUSTIFICAÇÁO --,

Ao anteprojeto da Subcomi ss ão da Educação, Cultura e Esportes

(VIII-a)

o artigo 19 que trata da educação deve consagrar os

pr-incfpí os fl10sôfi cos que devem fundamentar a educação. Dentre esses

consagra-se a democratização, o pluralismo e a liberdade.

grandes

principi os

Substitua-se o inciso II do artigo 29 do anteprojeto pelo se-

guinte:

Art. 29 - .

II - pluralismo 'de idéias e de ms tt tuí çôes de ensino publico

ofj cí al ministrado em estabelecimentos estatais e particulares.

lO] ConstitUInte LOURIVAL BAPTISTA

111 PLEN.uuo/eol.llssÃo/suaCONISSÃO

[//c:

~
~=- TEXTO/,JuSTlf'ICAÇÃO --,

JUSTIFICATIVA Ao anteprojeto da Subcomissão da Educação, Cultura e Esportes

Considera-se publico, tudo aquilo que estã aberto livremente

ao povo, ou seja, ao grande publico.

Considera-se oficial tudo o que estã gerido por leis e produz

di rei t~s vali dados por es ta 1egi s 1ação.

(VIII' a).

Suprima-se a palavra "pub11co", apõs' ens i no, no caput do arti

go 39 do anteprojeto.

JUSTIFICATIVA
Quanto às entidades mantenedoras, os estabelecimentos de ensi

no IIüblico e oficial, dividem-se em es tatars e particulares.
A Constt turção deve aplicar-se a todos os brasileiros, em i

gualdade de condições sem qualquer tipo de dí s cr-tmtnaçâo , conforme o artigo 19.

=---------------TEXTO/JOSTIFICAÇÃO-- --,

Ao AnteprOJeto da Subcomissão da Fam'íli a ,. do Henor e do I do-
so. (VIII-C):

~
~

Constituinte LOURIVAL BAPTISTA"

r.r------.,..,-=-- Pl.EHARIO/cOI,hSsiO/SIJIJCOl,lISSÃO ----,

~
~

Constltuinte LOURIVAL BAPTISTA

l!J-------~ PU:NAAIO/COt.lISsÃo/suacoMlllsio ,

L- (/t1Í

Ao anteprojeto da Subcomissão da Educação, Cultura e Esportes
(VIU-a).

Dê-se ao § 29 do arti go 49 do anteprojeto a seguinte reda-
ção:

V - Garantia de ensino fundamental griltulto para todos, em
es tabe 1ecrmentos estatai s e parti cul ares, respei tando-se o di rei to de opção da fa
milla.

Substitua-se os incisos V e VI.do artigo 29 do anteprojeto p~

los segui ntes:

Art. 29 .....................................................

"§ 29 - O dt reito ã educação e assegurado desde o nascimento,
devendo o Estado garantl r, às famí1 i as necessitadas, gratui dade de educação,

em estabelecimentos públicos ou particulares, às crianças e adolescentes, até

a conclusão do curso médio.

JUSTIFICATIVA

VI - Gratuidade de ensino publico oficial nos estabe1ecimen _

tos estatais e particulares, em todos os níveis, excetuando-se o fundamental, para
todos que comprovarem 1nsufi ciênci a de recursos.

A emenda visa ampliar a faixa etãria de menores carentes, c,!!.

ja educação deve ser custeada pelo governo. E: medida de justlça.

lO: dever do Estado de garantir a todos os conhecimentos funda-

mentais. Não se entende como pais civilizado, no século XX, aquele em que alguém

tenha que pagar para aprender a ler e escrever.

O direito de opção da família é sagrado, cada pai, cada fami

lia quer, deseja e deve ter a oportunidade de educar seus filhos de acordo com

seus principios, suas crenças e suas convicções e não aceitar a simples mstrução

imposta pelo Estado ou por quem quer que seja.

A gratuidade para aqueles que apresentam insuficiência de re-

cursos é necessar-ia para dar oportunidades iguais para todos. evitando-se assim a
~ formação de elites intelectuais de classes mais abastadas, diminuindo-se os desni

've;s llue.pl'OVocam barreiras estratificadoras, equacionando-se, finalmente, os nl
vli~ ~ soctat s .

redação:

r;-r- TEXTO/4U'STlFIÇAt;ÃO -,

Inclua-se no Art. 1º um parágrafo com a seguinte

~
~

VI/L- 0
r--------,-------AOTOI'---,;-------------

CAPÍTULO

DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA

§ - As entidades de representação dos segmentos

sociais envolvidos no campo da Ciência e da Tecnologia terão assento,

=- PI.ENI,'UO/ÇOIolISSÃO/SUSÇOIolISSÃO----------,

, DA FAMÍLIA , DA EDUCAÇÃO, CULT. E ESP. DA CIÊN. E TECNOL. E DA COM

tJDEPUTADO JORGE HAGE

JUSTIFICATIVA-----.
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voz e voto nos fóruns de deliberação sobre a política, planos e pro
gramas que orientarão a atuação do Estado.

quando da implantação e expansão de inovações tecnológicas que pro
voquem impactos econômicos sociais e ambien~ais,-na forma de lei.

JUSTIFICATIVA
JUSTIFICAl'IVA

1":'1--------------- TEXTO/.lUSTIFICAÇi.O,------- _,

(JDA FAMÍLIA, DA EDUCAÇA~~·~~~rr~s~·.'o~~'i~IÊN. E TECNOL. E DA COM. )

M

o controle social das modificações geradas pela
,introdução de inovações tec~ológicas se mostra cada vez mais indis
pensável, na medida em que interferem cada vez mais nas formas eco~

dições de vida e de trabalho da população.

GI --=-------- "L(N...,uo~o/su'COMISsio

lllt\ FAMÍLIA DA EDUCA AO CUL1. E ESP. DA CIÊN. E TECNOL. E DA

~[PUTADO JORGE HAGEEJ
,

EMENDA 'I
f 800217-7

Jl1I[ ./3
,-------------AUTOII:--------------

A proposta de redação do anteprojeto não contem
pla a participação da sociedade na definição da política Científica
.e Tecnológica no Estado, o que se considera fundamental para atender
aos anseios democráticos da Nação.

tJDEPUTADO JORGE HAGE

CAPÍTULO ...

-DA CIÊNCIA ~ TECNOLOGIA

______________ TExTot.lUSTIf'lCAÇio---------------_,

CA"'ÍTULO •• ,

Inclua-se no Art. 1º um parágrafo com a seguinte
DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA

redação:

acompanhamento dos planos e programas que orientarão a atuação do G~

verno no campo do Desenvolvimento Científico e Tecnológico.

§ - Ao Poder Legislativo caberá a aprovação e o
S~guinte redação:

§ 3º - As empresas privadas receberão incentivos ,
n" forma da lei, para que apliquem recursos no desenvolvimento cientl
fico e tecnológico nacional.

JUSTIFICATIVA
JUSTIFICATIVA

VIIL- ()

Ampliar os termos da redação proposta que limita '
as aplicações através de terceiros. As empresas devem ser estimuiadas
a participar do desenvolvimento da ciência e tecnologia de forma dir~

ta, pela criação e manutenção de centtos próprios de pesquisa, desen
volvimento e capacitação de recursos humanos, e, de forma indireta, p~

la contratação e apoio a entidades e instituições de ensino e pesquisa.

ll-;!PLENAIlIO/cONlSsi.O/SUBCON'ssio,-----------, 800221-' '.:
, A FAMÍLIA, DA EDUCAÇAO, CULT. E E5P. DA CIÊN. E TECNOL. E DA COM.

Q&EPUTADO JORGE HAGE

~
~

vm .8

-I

É indispensável a participação do Poder Legislatl

vo dos âmbitos Federal Estadual e Municipal na orientação da atuação

dos Poderes Executivos correspondentes nesta matéria.
I

toEPUTADO JORGE HAGE

"" TEXTO/JUSTIF'ICAç:,iO'----------------,

...,., I'I.ENAflIO/COUISSÃO/SUBCONIUÃO-----------,

A FAMÍLIA, DA EDUCAÇAO, CULT.EE5P. DA CIÊN. E TECNOL. E DA COM.

CAPÍTULO

DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Redija-se assim o § 1º do Artigo 8º:

=--------------- TEXTO/.,llJ"rIFleAçi/),---------~-----__,

CAPÍTULO ••••

DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA

§ 1º - A União e o~ Estados aplicarão anualmente,
uma parcela dos respectivos orçamentos na capacita

e tecnológica nacional
na forma da lei,
ção científica

JUSTIFICATIVA

Inclua-se onde couber o seguinte Artigo:
Art. - As políticas industri~is públicas privi-

legiarão os requerimentos do desenvolvimento científico. e tecnológico
nacionais, assegurando condições para a plena utilização e ampliação
da capacidade técnico-científica instalada no paí~.

1":'1---------------TEXTO/.luSTlr"~AçÃO---------------_,

CAPÍTULO ..•

DA CIÊNCIA E TEli,OLOGIA

A redação do § 1º do Artigo 8º do anteprojeto não
prevê responsabilidade dos Estados, à semelhança do que estabelece'

para a União, conforme é desejado.

CAPÍTULO '"
DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

Inclua-se no Inciso VI do/Artigo 3º, após a pal~

vra "alimentação", a seguinte expressão:

O compromisso da União dos Estados e dos Municípios
com a autonomia tecnológica e o domínio do conhecimento científico d~

ve estar expressa em todo o aspecto de sua atuação, sobretudo no que
se refere à política industrial, entendid~ como o seu principal condi
cionan1:e.

" ••• uniforme escolar ... "

JUSTIFICATIVA

tJ DEPUTADO JORGE 'HAGE
,..,.., I'1.ENAIUO~$I1.e/).wI".io----------..,

DA FAMÍLIA DA EDUCA ÃO CULT. E ESP. DA CIÊN. E TECNOL. E DA COM

=---------------TEXTO/JUST1FtCAÇio---------------_,

~
~

JL1.LL-f3
------------- AUTOfl---_----=:::------

Inclua-se onde couber o seguinte Artigo:

Art. - A União os Estados e os Municípios, devem
consultar a sociedade, através de suas entidades representativas, '

tPEPUTADO JORGE HAGE
Pl.ENARIO!CONISsio/sUBCOU.SSÃO-- -,

(dA FAMÍLIA, DA EDUCAÇAO, CU~1. E E5P. DA CIÊN. E TECNOL. E DA COM.
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JUSTIFICATIVA

É indispensável incluir, entre os auxílios supl~

mentares à gratuidade, o uniforme escolar, cuja falta constitu1 fre

! .quentemente motivo constrangedor para a negação do acesso à sala de

! aula para milhares de crianças pobres.

indivíduo a pré-escolar1dade, como também constitui consciência'
que, sem sua obr1gatoriedade, as crianças pobres continuarão des~

tendidas.

f: Constítulnte LOURIVAL BAPTISTA

[ií-------------AUTOR----------------,L RITA CAMATA

• MISSllO-OATAM1LT1Çt:l1'itlj;~ÁtJ~"M'\'15R'I(''t'''ESPORTE~------'
(Subconu.ssão da Educação Cultura e Esportes) 8

·'
EMENDA
800223·1

r.r---------------- TUTO/JUSTIFICAÇÃO------------------,

Ao Anteprojeto da Subcomissão da Famfl ra, do Menor e do 1('0-
so. (VIII-C):

= TEXTOIJUSTIFICAÇÃO-----------------,

Inclua-se onde couber:
"Habilitação de atividade prcrrssãonal , em todas

a iniciação, a preparação, a formação até a especialização,

graus de ensino".

JUSTIFICAÇJlO

as suas etapas, desde

em todos os níveis e .

\crescente-se mai!1. o seguinte artigo:

"Art. - Sobre os proventos de aposentador-ia dos maiores

setenta anos, não incidirá o imposto sobre a renda."

JUSTIFICATIVA

de

Milhões de brasoleiros que ingressam anualmente no mercado de trabalho
ressentem de uma Educação para o Trabalho que abranja desde a anícíação, a prepara

ção, a formação e até mesmo a especialização.

O aso.lsrnento da escola quanto aos anseios e necessidades da comunidade,

através de um currículo eminentemente teór ícc, faz com que o educando ao deixá-la

não encontre apfacação prática de seus conhecimentos adquiridos durante a vida es
colar, qualquer que seja a séria, nível ou grau em que wterrompa ou conclua seus

estudos, enfrentando dificuidades múltiplas na ap.lrcação dos mesmos. Isso ocorre
até mesmo para aquela que logram alcançar a formação superior.

A proposta visa amparar efetivamente o idoso, na fase mais

difí ct l da vi da.

r-r-r TEXTO/JUSTIFICAÇÃO ,

Ao Anteprojeto da Subcomissão da Familia, do /I.enor e do Ido'

= TEXTO/JLlST1F1CAÇio -,

Sub~titua-se o inciso VI do art. 29 do Anteprojeto da
Subcom1ssão de Educação, Cultura e Esportes, pelo seguinte:

~ENADOR CONSTITUINTE FRANCISCO ROLLEMBERG

'onn.ssao de I~amJ.líaE~ARl3'eoN~~lt~ãçãô!l~o Cul tura e Esportes,
da C1inc1a e Tecnolo ia e de Comunica io.

r-=l
~

50. (VIII-C):

Dê-se' ao § 39 do artigo 49 a seguinte redação:

"§ 39 - A educação atendera aos precei tos de hi gi ene pessoal

e alimentar e instruirá quanto a nocividade das bebidas alcõolicas, drogas e

fumo, vedado quanto a este último seu uso, por professor e al unos, nos estabe

Iecmantos de ensino."

JUSTIFICATIVA

r.r----------------TEXTO/.,JuSTIFICAÇÃO-----------------,

Ao Anteprojeto da Subcomissão da Familia, do Menor e do Ido-

"VI - gratuidade de ensino, aos que comprovarem neces

sidade, em todos os níve1s".

A escola pública não atinge todos os níveis e todos

os recantos do País. Há necess1dade de garant1r a gratuidade não
só do enS1no público, sob pena de se deixar muita localidade e em
muitos cursos sem atend1mento da respectiva população escolar.

Por outro lado, se houver alunos que, por condições
econômicas ou por.opção, não quiser a gratuidade, importante que

não se desperdicem recursos.

A emenda visa dar senti do práti co e efi caz às

quanto ao fumo.

f:J Constitui nte LOURIVAL BAPTISTA

PLEHAAIO/cOloll$SÃo/sUBCOIlISsÃO--- _

1/$

restri ções

EJEMENDA
800228-2 "

= TEXTO/JUSTIFICAÇÃO----------------,

Substitua-se o inciso 111 uo art. 39 do Anteprojeto

da Subcomissão da Educação, Cultura e Espovtcs, pelo seguinte:

"III - garantia de educação obrigatória, em cr eches

e pré-escolas para crianças até se1S anos de

idade".

~ENADOR CONSTITUINTE FRANCISCO ~
~

so , (VIII-C):

Inclua-se mais o sequmte artigo:

"Art. - A União, com a participação dos Estados e Municipios

elaborará e fará executar, pnoritariamente, planos de amparo ao.menor carente

do qual participarão, com apoio técnico e financelro, todas as entidades pü~l.!.

cas e parti culares que atuem no setor."

JUSTIFICATIVA

:!.!!~I!!:!.f.~Ç,!º

Já está na hora de o Brasil aprender a lição de AnI
510 Teixeira sobre a necessidade de se proporcionar educação pré

escolar, em caráter obrigatório, p01S é público que os educadores
de todo o mundo já concluíram ser 1ndispensável para a formaçãodo

A emenda propõe medida prãti ca para amparar e educar os cer
ca de dez milhões de pequenos brasilei rôs que hoje vivem em desamparo.

\-_------------------~-------"I-
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r,t----------------1'EXTO/JUSTlI'ICAÇio---------- -,

~ JosÉ GENOINO NETO

W PLtNAllJo/COMISSÃo/sUBCOlollSSÃO

ê COM. DÃ FAMILIA.EDuCACÃO. CULT.E ESPORT.DA CIÊNCIA E TEC.COMUNIC.J

r=l
~

JUSTIFICAÇÃO

Todos os países desenvolvidos se resguardam de fornecer ~nfor

mações cuja divulgação possa afetar a sobrevivência elou o progre~

so de suas ~nst~tuições.

('iJ-B)

nucle~

Acrescentar na Seção Energia Nuclear:

É proibido a instalação e o funcionamento de usinas
res no País.

PARÁGRAFO ÚNICO: É permitida a instalação de reatores nuclea

res, apenas para fins de pesquisa científica, ficando a sua oper~

ção restrita as Universidades Públicas.

Constituinte NILSO~ GIBSON

D cõmissãodã-Fãmn-il:t..:HAtJ."áÇDf~o;J~a'çâ,o':loêürEüiã-eEspôi tes ,
da Ciência e Tecnolo ia e da Comunica ão.

=----------------tEXTO/..UllTlfICAÇão • ....,

JUS T I F I C A T I V A
Ao Anteprojeto da Subcomissão da Ciência e Tecnologia e da Co

municação inclua-se no Artigo 59 o § 29 com a seguinte redação:

JUSTIFICATIVA

Ao Anteproj,to da Subcomissão da Ciênc1a e Tecnolog~a e da Co

municação dê-se <o Artigo 169 a segu~nte redação:

§ 29 - A concessão de l1ljabeas Data ll se restring1.râ aos C!!

sos de informações que não estejam relacionadas aos
assuntos da def~sa e soberan~a do Estado.

JUSTIFICATIVA

O Estado deve dispor da proteção conferida pelo sigilo nas at!
v~dades de informações relacionadas com a sua segurança e/ou seUs
interesses vitais. A d~sponibil~dade de hal proteção ocorre em to
dos os países desenvolvidos, sem qualquer ameaça ã privacidade e
o dlre~to ao "Habeas Data ll dos cJ.dadãos.

Art. 169 - ~ livre qualquer man~festação de pensamento, sem

que dependa de censura, respondendo cada um,nos
casos e na forma que a lei preceituar, pelos a
busos que cometer. Não é permit~do o anonima 
to. Toda matéria não assinada será de respons~

bilidade do órgão que a divulgue. ~ assegurado

O direito de resposta. Não serão tolerados pr~

cedimentos que atentem contra as J.nstitu1ções,

ou promovam preconceitos de raça ou de classe.

o conceito de "propaganda de guerra ll é muito abrangente e pode

lim~tar as campanhas governamentais na imprensa, pest~nadas a promo

ver o serviço militar como um ato da 'cidadania, bem co~~ a reverên:
ela aos heró1s e datas nacionais. o culto à pátr1a, procedimento

adotado em todos os países, não deve ser inib~do na Carta Magna. 0e
viamentc, as incitações à violência pela imprensa deverão ser prev~

nidas pela leg~slação ordinária. Desta maneira, proponho a retira
da da expressão "propaganda de guerra" do anteprojeto.

,.--------------AUTO"---------------, §
Constituinte NILSON GIBSON J '=6 CõmTSSãOda Fam111áL;NACi~cof'ãá~açâõ'l:ioCUl-Füra-e-Espõrtes,

da Ciência e Tecnolo ~a e da Comun~ca ão.

r:-r----------------TEXTO/JuSTIFlcaçÃO-----------------,

Cànstituinte NILSON GInSO~

A arma nuclear não interessa ao povo brasileiro em nossas re
lações com os demais povos, inclusive para efeito da verdadeira se
gurança. Trata-se de uma -medida também de combate às ideias milita
ristas e de sentido belicista presentes em nossos elites militares

e civis.

Da mesma forma as Usinas Nucleares Brasileiras devem ser
const ltucionaln...nte proi bidas, porque são tidas, por todas as vozes
mais responsáveis da comunidade científica, como não confiáveis
em matéria de segurança.

Além do mais o programa desta usinas não surgiu de uma

carência ou necessidade vital do país, pois este conta com outras
fontes energéticas, com destaque para o seu imenso potencial h~

droelétrico. Tais usinas vieram em função de acordos envolvendo,
de um lado, os inter~sses exportadores da Indústria Nuclear da
Alemanha Ocidental, e, de outro lado, um nacionalismo chauvinista

do "Brasil Grande Potência", do velho regime militar. A ~roibição

constitucional das usinas nucleares ~ uma imposição determinada
pelo atual estágio tecnológico de baixo controle sobre esta forma
de energia atômica. Tal proibição poderá ser eventualmente revista
no futuro, se surgirem processos tecnológicos absolutamente segu

ros de uso pacífico dessa energia. Na ocasião, porém, pelas

implicações gravíssimas, caberá uma emenda constitucional discuti
da em toda a sociedade.

Finalmente, esta proposta, aberta aos aspectos progressistas

da ciência nuclear, aprova o funcionpmento de reatores nucleares
de pequeno porte, para fins de pesquisas científicas, nas apenas
nas Universidades Públicas, visando dar maiores garantias de que
tal finalidade não será distorcida.

A questão dos riscos da energia nuclear diz respeito aos
proprios destinos da humanidade. A luta contra o perigo da guerra
nuclear e contra o funcionamento das ameaçadoras Usinas Nucleares
envolvem mesmo a sobrevivência do homem, diante desse fantasma da

"Bar~árie Mo~erna". As sequelas das bombas de Hirosima e Nagasaki
e do desastre com o reator de Chernobyl constituem dois exemplos

terríveis dessas ameaças e do seu incalculável potencial destrui
dor.

r:-r T[XTO/JtlSTlfICl,çio -,

r:-r----------------TEXTO/~uSTlFleAçio--------------___,

Suprimir do caput do artigo 24 o seguinte:

"Fica garantido que a demolição ou transformaçãoJ de
espaços culturais por parte do Estado ou de particu~are~, só

Ao AnteproJeto da Subcomis,ão da c~ênc~a e Tecnolog~a e da Co

municação dê-se ao parágrafo ún~co do Art~go 109 a seguinte reda 

ção:

Parágrafo ún~co - Cabe aos órgãos do Estado a obr~gação de
informar e atender aos ped~dos de ~nfor

mação dos veiculos de comun~cação soc~al

em todos os assuntos de 1nteresse púb11

co, resguardados aqueles cons1derados v!

tals para sua defesa e soberania.

tJ Deputad~ FABIO FELDMANN

~ COMISS/W DA FAMlLÍ'ifÕ""õ'ÁO"grflfé'ltcllô':o CULTURA E ESP~
l_ DA CIENCl~ E TECNOL GIA E DA COMUNICACAO ~

~
~
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JUSTIFICATIVA

poderá ser reali~ada com a construção ou destinação de outra
instalação de nível igualou superior ao existente anterior
mente, para o mesmo fim."

A disposição a ser suprimida é colidente com o res
tante do caput, já que' este no primeiro período prevê a preser
vação de bens culturais pelos variados instrumentos legais e
no segundo período simplesmente autoriza a demolição de "espa
ços culturais", em que obviamente se incluem os bens cultu~
rais tombados ou preservados, desde que substituidos por ou
tro de "nível igualou superior ao existente", sem que se pos
sa traçar parâmetros lógicos de valoração com a necessária pre
visão e segurança, vez que o valor cultura é de cunho altamen
te subjetivo, sendo necessária uma avaliação complexa de cara
ter científico e interdisciplinar com participação da sociedã
de civil. -

Na prática a permanência de tal dispositivo permite,
por exemplo, a destruição de um sobrado colonial do século
XVIII e a sua substituição por um edifício moderno de concre
to de 2,0 andares, já q.ue este pode ser considerado de "nível
superior" àquele; na medida em que o sobrado é bem menor, foi
construido por mestre-de-obra cujo nome se perdeu no tempo e
o edifício será maior e melhor dimensionado, tendo em vista os
recursos tecnológicos atuais, ainda mais se o autor do proje
to for um arquiteto consagrado.

Este exemplo extremo demonstra, sem sombra de dúvi
da, que a permanência do SINE do caput do artigo 2á do substi
tutivo destruído implicará na destruição de todos os valores
culturais, artísticos, históricos, ecológicos, etc., cuja tu
tela é do interesse público mais relevante, com o absurdo am
paro na própria Carta Magna num retrocesso legislativo de mais
de cinquenta anos, numa situação ilegítima que não pode persis
tiro -

rio ao desenvolvimento das industrias nascentes - e não permanentes
como seria o caso se se incluisse a reserva de mercado na ConstItui
ção, a qual se destina à perenidade.
b)- As reservas de mercado conflitam com um dos principais fins da
ordem econômica e social, que é o de assegurar a defesa dos 1nteres
ses dos consumidores. As reservas de mercado restrin~em a oferta no
mercado, não só porque vedam as importações mas tambem porque os mo
nopólios então criados descartam os 1nventos e criações de outros
autores nacionais, não contemplados com O privilégio cartorial, O
que leva inclusive a elevar os preços pagos pelo consumidor a vaIare
absurdamente mais caros que o da média internacional.
c) - No caso particular de ciência e tecnologia, a reserva de merca
do torna-se ainda mais despropositada, porque o objeto aí não são
produtos materiais qua1squer, mas sim conhecimento humano. Como

..pessoas jurídicas são entes abstratos, só as pessoas fís1cas é que
podem receber e transferir conhecimentos, e dentre estas, corrv6m que
os brasileiros tenham o maior acesso aos mesmos, para que, sendo por
tadores. vossam vir a di __eminá-los no território nac10nal. 
Se há algum setor em que mais não deva haver reserva de mercado,
esse é o da ciênci-a e tecnologia. E se, a í ndr, assim, se pretendesse
instituir reserva de mercado, não deveria, pelas razões acima, ser
estruturada com base na nacionalidade das pes~uas jurídicas, mas na
de pessoas físicas. E a fórmula que poderia ser ma1S razoável, para
tanto, seria a de considerar como beneficiários do interesse da
nacionalidade os brasileiros natos ou naturalizados e as empresas
administradas e dir1gidas por brasileiros natos ou natura11zados.

Dispor quanto à preferência da Administração Pública por "bens e
serviços ofertados por empresas nacionais" é dispensável, porque
redundante. Esse ê um critério já usualmente seguido (por força de
leis, regulamentos, doutrina, jurisprudência, etc.) nas licitações
e concorrências e a vagueza do enunciado no texto orig1nal (cujo
detalhamento só seria possível em le1 ordinária, como as já exis
tentes) somente inovaria com os potencia1s problemas de interpreta
ção que enseJaria. Ass1m, p.ex., quais ~eriam os demais cr1têrios,
a que não se faz em ressalvas, que se deveriam contrapor na priori
tização das preferências (qualidade, preço, etc.)? Portanto, não
i~po!tando_em qualquer efei!o vantajoso novo, apenas desvantagens
nao e razoavel sua manutençao.EJEMENDA

800234-7

~ AUTOR

l--DEPUT100 JOS~ CARLOS MARTINEZ

~
~

TUTO/olUSTlfICAÇÃO------ -,

A redação oripnal, ao prever que "A Lei garantirá a propriedade
intelectual", não define qual aspecto da propr1edade 1ntelectual
deverá ser, ~ntão, garantido por le1 (se a sua proteção Juríd1ca,
se o livre acesso respect'vo pela comunidade, se a sua d1sponibi
lidade para comercialização etc.). Parece-nos que, no caso, somen
te é cabível d1spor quanto à garantia da proteção Jurídica, Já 
que os demais aspectos supra somente devcrlam, devido à sua natu
reza, ser regulados por lei ord,nãria e não pela Constituição
Federal, uma vez que se vinculam a circunstãnc1as trans1tórias,
enquanto que a Const1tuição visa a peren1da~e. .

JUSTI FI CAçA0.

Justificação:

Emenda: Supr1m1r do relatório da Subcomissão de Ciência e
Tecnolog1a e da Comunicação os inc1sos I e 11 do
artigo 79.

Havendo já na Constituição, tradicionalmente, ca
pítulo próprio que regula o contexto da ordem so
cial, não convém repetir ~emelhante disposição 
em outros capítulos, em prejuízo da sistematiza
ção lógica que a técnica legislativa impõe.

*rtigo 79., Incisos I e 11

I!J
Artigo 19., Parágrafo 29

EMENDA: Subst1!u~: o texto original pela seguinte redação:

" A Lei garant1rá a proteção juríd1ca da propriedade
1ntelectual"

e: DEPUTADO JDS~ CARLOS MARTINEZ

e= DEPUTAOO JOSe CARLOS MARTINEZ

...,-,..---------- PlEHAAlo/eo"'I.3"~~~?~~~"._=-="....,.,......=-.=:~;--;".,

e~- L'crI VI'I- fr:"("n,C'.)~ "

= Tl!:XTO/JU5T1I"ICAÇÃO-----------------,

JUSTI FI CAÇA0:

EMENDA: Substituir no relatório da Subcomissão de Ciência e Tecnolo
gia e da Comunicação o caput do artigo 29 e seus parãgrafos
19,29 e 39.

~rtigo 29 - "A ordem econom1ca e social tem por fim rea11zar o
desenvolvimento nacional e a justiça social, com base
nos seguintes pT1ncípios: '

_ "viabilizar o desenvolvimento sócio-econômico";
_ "assegurar o bem-estar da população";
_ "fomentar a autonomia tecnológica e cultural da nação";

Por razões de lógica de sistematização e de técn1ca legislativa, as
últimas Constituições nacionais (1937, 1946, 1967 e Emenda Consti
tucional n9 1, de 1969) sempre regularam questões relativas_ao mer
cado no título unificador "Da Ordem Econômica e Social", ate porque
não far1a sentido d1sciplinar, em separado, as regras específ1cas
para o mer~ad? referente a cada uma das infinita~ ativid~d~s econô
micas pass1ve1s de serem exploradas, o que gerar1a repet1çoes des
necessárias de algumas disposições e estabeleceria conflitos entre
outras, resultando num texto caótico, porque ass1stemático.
Por outro lado, seria redundante prever que o "mercado interno
constitui patrimônio nac10nal" porque tal é uma decorrência lógica
do princíp10 da soberania,'nunca contestado, e que se 1nfere de
vários outros dispositivos constitucionais tradicionais (p.ex. ,com-;
petência da União para leg1slar sobre produção e consumo). \

Para gue se tenha a possibilidade de estabelecer rese!v~ de mercado:
no Pa1s no tocante a qualquer setor de ativ1~ade econom1ca, ~ total'
mente dispensável inserir-se disposição pert1nente na Constituição:
A melhor evid~ncia é a da reserva de mercado que atualmente eX1ste
no setor da infor~ãtica, estabelecida por lei ordlnária, sem que
tenha sido necessar1a para tal efeito qualquer emenda à Constitulçã
vigente. E a razão ê simples: tradic10nalmente, a Constituição Já
tnccrpora , no capítulo "Da Ordem Econômica e Social", a definição
de ~lguns fins (p.e~.! "desenvolvil!lento nac10nal~, "repressão ao
abuso de poder econom1CO, caracter1zado pelo dom1nio dos mercados"

e "expansão das oportunidades de emprego produt1vo") "prevendo em
seguida que o Estado pode intervir no (,omínio econômico de forma a
assegurar a consecução daqueles f1ns, bastando uma lei f~deral e
limitando-se aos casos em que t1picamente se Just1fica (p.ex. ,"para
organizar setor que não possa ser desenvolvido com ef1cãcia no reg1m
de competição e de liberdade de iniciativa") e pelo tempo em que
persista a situ, ;ão just1ficadora. Ora, a reserva de mercado mostra
-se assim já pelmitida pela Const1tuição, eis que abrangida pelos
termos genericos tradiconais e próprios desta, de vez que é uma espê

1cie do gênero intervenção do Estado no domínio econômico e.se enqua::
dra nos fins acima aludidos, estando ambos mantidos no relatório da
Subcomissão de Pr1ncípios Gerais de Ordem Econômica.

:,.
E se não há, cómo V1StQ, vantagem na previsão const1tucional da re

, t serva de mercado; hi, por outro lado, virias e lmportantes rnotlvoS

1

para sua exclusão:
a)- As reservas de mercado conflitam com a aspiração nac10nal de ter
ulla economia internacionalizada e com as obr1gações assumidas em
tratados e convenções internaciona1s (como é o caso do GATT, que
admite restrições de mercado apenas temporárias - o período necessá-
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i!J
EMENDA AO ANTE-f'ROJETO DA SUBCOMISSAO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E COMU
NICAÇAO:
O parágrafo único do artigo 15 é transformado. em § 1Q, acrescentand~

se o § 2Q:

Substituir no relatório da Subcomlssão de Ciêncla e Tecno
logia e da Comunicação" o caput do arti;o 30. e seus pará
grafos 19 e 29 pela seguinte redação:

Artigo 39 - "São nacionais as sociedades organizadas na conformidade
da lei brasileira e que têm no País a sede de sua adminis
tração".

i!J
EMENDA:

r.1----------------- TEXTOI ..uSTIFlÇAÇÃO----------------~

JUSTI FI CAeÃO : Art. 15 - ....•••••.•.......•..••...••...•.•..•.••..•

Tradicionalmente, as Constituições brasileiras tem evitado definir
a nacionalidade das pessoas jurídicas, tendo, no capítulo "Da NaClO
nalidade", definldo a nacionalidade apenas das pessoas físicas.
A prlmeira razão é o carãter generallzante e perene próprio da Cons
tituição, que é lncompatível com as especiflcidades que adicl0nam
requisitos de naclonalldade em cada setor da atividade econômica,
estabelecendo que empresa nacional é a que detém Itx" ou It y" de ações
em mãos de brasileiros e disposlções parecldas.
A segunda razão é que, desde 1940, muito satlsfatoriamente, viga o
conceito acima proposto, previsto no Decreto-lel 2.627, que é de
apllcação geral(até incorporado na nova lel que rege as sociedades
anônimas, que são a mais moderna e sofisticada forma de sociedade,e
empregado, por analogia, em relação aos demais tipos de sociedades).
E se revela não afetado pelo tempo, do que o exemplo acima dã a me

'lhor eVldência. Parece-nos,'portanto, dada a aceitação social e a
sedimentação de tal conceito, que se algum faz jus a flgurar na Cons
tituinte, há de ser es te. 
Para ajustar-se tal conceito às necessldades circunstancials de a!gurr
setor, o correto será tratá-lo através de lei ordinária, Jã que nao
compete nem há condições de a ConstitulÇão prever um conceito de
nacionalidade de sociedade para cada atividade econômica do mercado.
Por igual, a forma de se ajustar o concelto de nacionalidade às rea
lidades de algum setor do mercado não é inventar novos conceltos de
nacionalidade, do que resultaria uma miscelãnea geral, além de que
o conceito de nacionalidade naturalmente é uno (filhos de pais estra~

geiros nascidos no Brasil são brasileiros, obras criadas no BraSl1
por autores estrangelros são brasilelras e não se justiflca que tal
uniformldade não se aplique também ao caso das sociedades).

A adequação em tela deverá ser feita através da adição de requlsl
tos que não se apoiem no pretexto da nacionalidade (p.ex., contro
le dileto e admlnistração por brasileiros etc., porém sem modificar
o ccn~elto da nacionalidade das sociedades).
Tal adequação, aind~, deve ser felta através de lei ordinária, em
conformidade com as circunstâncias que se apresentem em cada caso
e em cada momento. O slstema entâo resultante preservarla, portanto
a generallzação e perenidade da Constltuiçâo e a unicldade do con
ceito de nacionalidade, evitando, por conseguinte, a miscelânea
geral, que seria multlplicada no tempo e por cada ramo de atlvidade
econômica.

§ 1Q - As concessões, autorizações ou permissões 
serão por 15(quinze) anos, e só poderão ser suspensas, não renovadas
ou cassadas, por sentença fundada do Poder Judiciário;

§ 2Q·- A abertura de editais de que trata o ~aput

deste artigo, dependerá de prévio referendum do Congres~o Na~onal.

JUS T I F I C A T I V A

Não teria sentido passarmos à competência do Congres
so Nacional as concessões ou permissões, reservando a este mesmo co~

gresso o poder de conceder ou não o canal de televisão ou rádio, sem
contundo permitir-lhe o exame do processo em sua inicial.

Assim é que resolvemos trazer à consideração dos no-
•.;>

bres Colegas o presente parágrafo, que, sem dúvida, assegurará • uma
vez adotada, a participação desta Casa desde o nascimento do proces
so. Reserva, contundo, ao Ministé~io das Comunicações os critérios.
dentro das normas, até a apreciação do Congresso sobre a continuida
de da tramitação.

SENADOR CONSTITUINTL FR,\NCISCO ROLLr.MllERG

Substitua-se o inciso 11 do Artigo 29 do ,~eprojeto

Constitucional da Subcomlssão da Educação, Cultura e ESRortes, p!
lo segulnte:t: DEPUTADO JOSE CARLOS MARTINEZ ~

~ Art. 29 - ..........................................

II - pluralismo de idéias e de institulções de
ensino públlCO ofIcial minlstrado em esta
belecimentos estatais e particulares.

MENDA: Substituir no relatórlo da Subcumissão de Ciência e Tecnologia
e da Comunlcaçâo o parágrafo 29 uo artigo 69, pela segulnte
redação:

i!J Artigo 69- Parágrafo 29
r.1r---------------- TUTO/JUSTII'ICAÇÃO-----------------

por

Senador Constltuinte Francisco Rollember

Anteprojeto VIII-a - Subcomissão de Educação, Cultura e E'sportes

Inclua-se o seguinte parágrafo no a~tigo 19

Considera-se público, tudo aquilo que está aberto
livremente ao povo, ou seja, ao grande público.

- Considera-se oficial tudo o que está gerido
leis e produz direitos valldados por esta legislaçâo.

- ~Quanto às Entidades Mantenedoras, os estabelecimen
tos de ensino publico e oficial, dlvldem-se em estatais e particu~
lares.

mr--·-------- PL(NAIIIIO/COUI55io/SUBCO"15~;;O_-=- '- ---,

FanuLí.a , da Edue., Cult .e Esp. ele Ciêne. e Tee.e da Cultura

[';lr------------- T[XfO/JUSTlfICAÇio --:- ~

JUSTIFlCAÇi\O:

PrelIminarmente, dado que jfi existe, tradicionalmente, na ConstItui
cão o capítulo "Dos Direitos e Garantias Lnd í v i dua i s!", que ab rangc"
incluslve questões relatlvas i privacldade pessoal, nâo cabe
inserIr ~ repctI~ão de ~cmc!han~e dISposlç6e~ e~ outros capItUlas,
em.preJU1ZO da slstematlzaçao loglca que a tecnlca lesgislativa
impõe.
O princípio da legalidade estabelece a regra de que n'-nguém será
obrlgado a fazer ou delxar de fazer alguma coisa senão em vlrtude
de Lel. Para se estabelecer uma exceção a tal regra, portanto, é
preciso que ex~sta algum d~reito cUJa sobrepoSIção se justifique.
A redação origlnal não expliclta qual seria. Ora, claramente võ-se
que o artigo em questão deve relacionar-se à privacid~e. E se ~
assim,dcve defIni-lo como a causa Ctlja ocorr~ncla di orIgem a cxce-.
cio prcc0nizada. Como, ror nutro lado, o fluxo de informação 6 um ~
direito unIversal, não é razoável que, em ocorrendo vIolação db prl
vacidade pessoal, se o restrinja ~penas quando seja internacional i
trans[er6nLla da informação.

Não se afigura o caso, também, de cassar aos particulares o dlreito
de definir quando a sua prIvacidade esteja ou-não sendo afetada,
cujo absurdo dIspensa maIores comentãrios.

"H vedado o armazenamento e a transferõncia de informações para
centrais de armazenamento e processamento de dados, quando dela
decorra violação à privacidade pessoal, salvo quando autorizado
pela pessoa a que a informação se refira"

do AnteprOJeto, que passa a ser o § 29, renurnerando-se os aeguin
teso
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Art. 19 - •••••.•..••.••.••.•.••......•..•.

G 19 -

§ 29 - Na~ progr~arões dos veículos de co

municação de massa e nas casas de espetáculos do País, o produto

cultural importado terá uma proporção máxima de exibição em rel~

ção ao produto nacional; a mesma proporção exist1rá e será favo

rável aos produtos regional e local em relação a produtos de ou-

Art. 9Q - As centrais ou usinas para a produção de ener

gia elétrica nuclear ou para ben~ficia~ento d~ urânio ou qual
quer outro minério atômico. não ooderão ser construídas próxi
mas ~os centros popu10sos, deverão adotar Lécnicas que im~pçam

a adulteração d~ meio-ambiente e sua ~onstruçãJ dependerá de
prévia aprovaçãJ oelo Conqresso Nacionsl.

JUSTIFICAÇÃO

JUSTIFICAÇÃO

tras procedências.

A Em~nda visa a complementar a just1ça e a,
importáncia do Artigo 19, que garante espaço, tempo e voz à Cul

tura Brasileirá, fortalecendo-a para conviver saudavelmente com

outras culturas, n~,~erca~o oligopolizado da indústria cultural

e da comunicação de massa. Atualmente o comércio dos bens de

Cultura se efetiva através dos-mass-med1a, da televisão, rádio,

~
~

EMENDA

A form"lação prop~sta p~r essa êmenda deixa explícito nJ

texto cynstitucional a oroibição da construção de usinas nucl~

ares próximas aos r.entros urbanos, ao mesmo temoo e~ que subm~

te ~ua construçã~ à aprovaçãJ pelo Congresso Nacional. ronsid~

ramos q~e e$sa formula~ãJ propJsta preserva o meio-a~biente

as populações dos centros urbanos e democratiza. através do

Congresso Nacional, a autorizaçã, para essas construções nucl~

ares.

CONSTITUINTE HAROLDJ LIMA

.., PlfN...1'I10/CONISS;.o/sUIlCOIolISS;.O-------------,

, CIl'oIffffi rn FI'MÍLIA rn El".lD'Q'b Ol.lIFA ES'ffi1ES clÊi'OA lIDO..cGIA o:M.NlCiQb
.-=. ~--_TtxTO/JUSTIFICAÇio----_-----------~

casas
Daí a

iornais e revistas, que comandam até as programações das
de espetácu:?s (teatros, C1nemas, ITus1cais, shows, etc.).

necessidade do texto const1tucional ,ssegurar, desde já, espaço,

nesses poderosos meios de comunicação e nas casas de espetáculos

do País, para os criadores, produtores, intérpretes, trabalhad~

res das artes em geral, que incluem técnicos e operários em esp~

táculos de diversões públicas. Mas ao garantirmos lugar na tv,

as artes, para todos os artistas e técnicos brasile~ros, do tra-

pezista ao autor, passando pelo mímico, o mús1co, o maquinista,

no rádio e nas casas de espetáculo, para a divulgação e circula

çao dos bens da cultura nacional não o fazemos apenas para todas

o ator, o cineasta, o iluminador, a bailar~na, o cantor, entre

O art. 3 Q do anteprojeto da Subcomissão da Ciê~cia e Te~

noloqia e da romunicacão Social passa a ter a seguinte redação:
Art. ,Q - É considerada e~presa nacio~al, para tod~s os

fins de direito, auoela cujo caJital pertença a brasileiros e

que, constituída com sede nJ país, nele tenha o centro de suas

de~jsões e controle do processo tecnológico.

tantos outros. , Um universo 1mponderável de trabalhadores brasi-

loiros, inclusive do campo das ciências e de inúmeras tecnolo- JUSTIFICAÇÃO

gias, estarão sendo reconhec1dos, dignificados na sua ativ1dade,

palra o legislador que irá elaborar a Lei de Apoio à Cultura Na-

cional, prev1sta no Artigo 19, e responde a centenas de apelos..

já decenais, de entidades culturais e sindicatos de classe fei-

dentro do seus País. A inclusão do dispositivo é uma diretriz
A definiçãJ de effiJresa nacional contida no anteorojeto dá

margem a qJe e~presas com até 49% de r.aJital estrangeiro sejam

consideradas e~presas naciona1s. Na nJssa opinião, essa brecha

deve ser eJitada. considara~do-se co~o em~resas nacionais aque

las cujo capital oertpçam integralmente a brasileiros.

CONSTITUINTE H~ROLDO LIMA

tos a muitos governos e, agora, a Assembléia Nacional Constitu

inte, no sentido d~ ao invés de se fechar o País ao produto es
trangeiro, fortalecer, dar espaço, apoiar, estimular, deixar re2.

pirar e se desenvolver as nossas expressões, a fim de que elas,

para o seu próprio bem e enriquec1mento, convivam sem violênc1a,

corrupção ou submissão, com as culturas estrangeiras.

IEJDAe PLt:HAHIO/CONlssio/sUIlCO"'lssio_ .------------. 800244-4
D:ML"Sib rn Fcto1ÍLIA rn 1Il.O'{'.Ã:l QL'tU<,LI ESmlES CIOCIA 1IDQffilI\ G:M.NICJ.'Çi'O

'"----------=--'-'----=-~:::...:.::=-=~=-==.:::::.:.:.:::::.z..:..-.-J

EMENDA

CONSTITUINTE H~ROLOa LIMA

,..- AUTOIt

l:

Inclua-se onde cou~er o seguinte artigJ:

Art. - As emissoras de rádio e tplevisão são obriqadas a

dinflJdir gratuita e periodicamente opinIões e informações do
Podar Legislativo, ~os Partidas P01iticos e orga~izações sindi

calS, profissionais e pJ~ulares, na forma qua a lei determinar.

JUSTIFICAÇÃO
.-=. rUTO/JUSTlfICAÇÃO

EI;1ENDA

O art. 9Q do anteprojeto da Subcomissão da Ciên~ia e Tec
~ologia e da Co~uni~ação Social passa a ter a seglJinte reda
ção:

A formula;ão qJ9 prooJmos é ma1S a~ra~ga'te qJe a contida
no anteprojeto da Subco~issãJ da ri~n~ia e Tecnologia e da Co

munica.ãJ Social. na ~e1ida e~ qJe d?termina a ohriqatoriedade
da divulgaçã~ de informa;õ~s dos partidos e org9nizações sindi
cais, profissionais e populares. bem com, o Podar Legislativo,

gratuita p periodica~ante. E não apenas comJ um direito dessas
asso~iações.
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da Universidade e da comunidade científica terão representan
tes no Conselho Federal e nos Conselhos'Estaduai~ de Educação."~

~

CONSTITUINTE H~ROLDO LIM~

w..-------------- AtlTOR--------------

(-

JUSTIFICAÇÃO

Art. - As emissoras de televisão sn poderão dinfundir um
limite máximo de até 20% de programas nã3 prodJzido> no país.

Incluam-se, onde cou~er, os seguintes arêigos, renumeran
do-se os sel Jintes:

Art. - As emissoras de televisão são obrigadas a incluir
na sua programaç~3 um mínimo de 30% de programds produzidos e e
mitidos na sua área de alcance.

EMEN~A ADITIVA do §2Q do art.2Q,da SEÇAO 1- OA CIENCIA E TECNOLOGIA
elabclado pela SUBCOMISSAO DA CIENCIA E TECNOLOGIA E DA COMUNICAçnO.

r-=l
~

DEPUTADA CDNSTITUINTE SADIE HAUACHE

A inclusão desse artigo visa asseg~rar no texto consti
tucion,l a participação de profess0res, alu~os e funcionários
nos Conselhos de Educação.

PLEN ...RIO!CONISSÃO/SUIlCONlssio,-----------,

, OM.DA FAM.DA EDUCAÇAO,CVLT.E ESPORTE,DA CIENCIA E TEC.
E DA EDUCI\ÇAD.

divulgarArt. - As emissoras de rádio ficam obrigadas a
um mínimo de 50% de músicas brasileiras.

EMEND.~

JUSTIFICAÇÃO

A inclusão desses dispositivos no texto constitucional co~

tribuirá para restrindir a ação mo~o30ljsta d3s meios de co~u~i

cação, a~pliar as possibilidades do mercado de tra~alho nacional
e proteger a cultura e a produção nacionais.

Acrescente-se após o termo "capacitação científica p tecnoló

gica" o seguinte :

••• nos termos da lei

JUSTIFICATIVA

~
~

EMENDA SUBSTITUTIVA

Substitua-se a i e-tação do § 2º; do Artigo 1º, do Anteprojeto de Cons
tituição, elaborado pela Subcomissão da Família, do Menor e do Idoso, pela
seguinte:

Admitida a reserva de mercado como um dos mecanis
mos de maior importância no que diz respeito ao desenvolvi~ento eco
nom1CO e à autonomia tecnológica e cultural da Nação,seria extrema
mente temerário que t?l mecanismo ficasse em total e exclusivo mane
jo das entidades da administração direta e indireta.O Congresso Na
cional não pode abdicar ou nelegar funções de tamanha magnitude, com
suas implicações nas políticas econômicas,industrial e social do País,
deixando a criação dos critérios,sua gestão e manejo,distribuidos ao
longo dOs diversos escaloes da administração direta e indireta do

Estado.

Art 1º

EMENDA

- O ll.eeo n/Ieeilllento dos 6illto~ Itatu1taü ou

legZt.-i.moé .6ell.ã ióen:to de :todo e qualque:... I

emotumell:to.-

All.,t.

"kn«, - O cabamen,to ~e..rã. c.iv.if. c g.~a.tu..i.ta a éua. ce-

.eeb1La~ão, a pa.~,till. do'!' a./;04 pll.elim.l lla1Le4 da

habil-Uação. 1'0 dendo é e1L di.s s olvido <5o",en:te 1104 ea<506 p.....!:.
vi6:t06 em te.-i., ma6 apó" doi6 a1106.

19 - A le.i dÜPM,ii 60b .... e os eMos de divó~.c.io e dc a nu
,f.açâo de ea6amel1:to.

29 - O,ca6amen,to ll.eat-i:adc peliante II-in.is,tll.c de con1-is -

hão Itc.l.ig.to-blt, cu j o Jtlt.o nã.o con.tJLlt'tJ..e a oJtdc.m pú
btiea ou 06 bc'n6 eOé,tUl"e~, l'ltod((ziJ<ã. 06 me6m06 e5e.i<'06 do

eu arlei,:to eivil d~é de que na habi.U :ac;ão 6 e ja«__ccns.ide.~a

da6 a6 plteéelLic;ôe6 da lei éoblLe os 'imrccUmen,to6 e o ato I

s e]« iMelLi:to no ll.eg-i6,tlto públieo, a lLeque n.imell:to do eet!:
bll.allte ou de quatquelL in:telLeééado.

r
-lU.tO/JustIFICAÇÃO

'. ÁCllescell:te-l>e po ÁIl:tcplloje:to "pJ<ovado pela Sub c om.iss iio da

FamZH~~ do /Icnoll. e do l âos o as ~cguin:te~ all.:t-igo~ el.iminando-M!. as
düpo~ié;õeé em coIl,tll.âll.ü· •

[;" • t'lCN"IUO/C.OUISSÃO/SUIle.G"IS,ÃOf COf,I7SSÃO VÁ FAli. VA EVUC. CULT. ESP. C1fN. TEC. VA 'COII.)

(J COIl'4.U.tuill.te SOTERO CUNHÁ

~
~

CONSTITUINTE LÍOICE DA MATA

§ 2º - ." Os pais têm o direito e o dever de instruir, educar
e disciplinar seus filhos, dentro dos preceítos da obediência filial, da mE.
ral e dos bons costumes, e os filhos maiores têm o dever de auxiliar e amp~

rar 9S pais.

Os pais são os primeiros responsáveis, os que gozam da privilégio d3s

descobertas iniciais e, muitas vezes, por intuição e não por conhecimento,
conduzem, afetivamente, seus filhos ao encont~o do bem-viver.

As vivências da relação familiar são posteriormente transferidas para
as experiências na escola, na comunidade e no trabalho. Nesta seqüêne.ía cl"!:
gamos a atuação do cidadão como indivíduo participante ce um grupo social,
imbuído dos preceitos de respeito à família e ao próximo.

Educar é transmitir conhecimentos que, ao serem assimiladas, transt or
mam-se em "ferramentas" para a solução de problemas. Criar condições para

resolver situações novas com serenidade e bom senso é meta de todo o educ~

dor.

JUSTIFICAÇAO

.., TfllTO/,rU5TII"ICAÇio----------------,

Inclua-se ande couber no anteproleto da Subco~jssão da
Educação, Cultura e Esportes:

Art. - As orgunizações reDre~e~tativas de oTofessor~s;

de estudantes universitários e ~eQu~daristas, de funcionários

Áll.t. - A edl(Wc;ão ê d.ilLei:to de :todo6 e éell.â dada
/lO ta'lL e na eécola, devendo 6eIL l.lIóp-i.lLada

/lO!> p ...illc:;.p.io!> de Uber,dade, iguatdade e /lO!> ideaü de
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JUS T 1 F 1 C A C Ã O

Ã con~.ideJtaçiio da AHemble.ia Nac..lonal Con~t.ltu.lllte alglL 

mM '[de,[a~ qLLe objet.ivam ÍJlOde.tlt.lza.t e, I'OÜ ape·\1e.içcoa.t, os p.tec.e.l

to~ con6t.L.tuc..iona.l~ lte.lat.L.v06 ii 6amZi.ia, paltt-L.c.ula.'imen:te no que ~e'

lte6elte ao ca~amento, bem como ã educ.ação.
A~~.i.m é que, com e~ta ~uge.~~ão vamo~ 6aze.Jt conótaJt da. novo.

CaJtta Magna a~ .i.ncunlbênc,[a~ do E~tado COI:I Jr.etação a polZtlc.a de e.1I~,[
no •

E ne.ce.~óãlL.i.o 6((ZeA-mo. uma mudança n(( 60Jtmutação ge.ltai

do~ ó,[~te.llIa~ de. en~úlO, não ~·õ quantc' a ILl'Ja conven,[e.nte. I'.\og.\arlação

como tambem ad núllle.Jto d~ ~e.ltv.lço~, 'ua d.l~tJt'[bulçiio e. a"t.lcuta~ão I

tudo dentlto de. uma coml'Aee.nüio 6unc,[onal.

Altt. - O en~.i.Jto lte.U.g.lol>O ~eltii 6ac.ll.U:a.t.ivo, ma~ rJ.ln.i~

tltado em (toltiilt,[o Itegulalt".

JUS T 1 f 1 C A C Á O

A ex.i.~tênc.i.a de ((1'1 ó.[ótema nac..i.onal de. ell~.lno

uma ItZg'[da celltJtal,[z.ação, mal> Ite.ctama UI'J(( .at,[. 6at~lL.ia

da un.i.dade ge.ltat do« p.tOI'Õ~.i.to~ e. de. un.[6,[c.((ção, (( 6,[01

obtenha uma Ite.at e6.i.c.i.ênc,[a no·tlLabat~o.

Ilão lr.Jpl.ic.a

ccmp'lec.nllâo'
de que. z c

r,r--------------- T[kTOI.,uSTI'U::.l~io,--------- ___.

•\110"-------- _

,.,-,,---------------- TtlCTotJU$llrIC.lt;Ão----- --,

Aclteócente-óe o ~egu.inie altt.igo ao Antel'ltojeto al'tovado p~

la Subcom.ióüio da famZl.ia, do Mc.noJt e do t âo s o»

t:
------'-'.:..:-:=.::.:::..:.=-=-.:..::.:..:.::......::.:.:::..:.:.:..:-_----~

r.l---------- 'lCNÃIl.IO/Cc.Ulssio/sUllCON.SSÃO _

COMISSÃO VA FAMfLIA EVUC. VA CULT.ESP.CIENC.TEC. COM.

~,

~

"Altt. Le.i. Complel'Jentalt aó~egulta"â ao~ ma.io"el> de e es 

óenta e c.inco altOó de '[dade:

lJlc.f.tLa-~e 110 Altteplto; e.to apJr.ovaelo peta Subcc'r üáiio da Fa
mZi,[a, do MeJ10lt e do l dos o o ~e.gu.i.l;te altt,[go:

1 - Iteltda meMal v.[tatZc.i.a equ.i.vateltte a tltêó óalii\.io6 mZ

n.t.mo,6;

11 - paó~e~ gltatu,[toó noó me.i.o~ de tlta'lópOol.te c.oletú·o, ex

ptolLado~ d.[lLetamente peto E~tado ou dado~ em peltlllü~ão

ou conceó~ão.

PaltiigILa60 Un.[co - são exctuZdol> do ZtC.M 11 de» te. ((lLt.I.-

90 0'& .tlLaJt.6poILtC.6 .tu~.z..s t.i.c;,f" ttê.'lco.6
ema1l.Ztú.o.6.ga.\<.lnt.ida. noó do.[~ úl.ti.moó, lLe.dllçãco de 1/3'

do valolL da ta.IL.[6a cobJtada no pelLc.ulL~o e~colh.ldo".

'J U S T 1 f 1 C A CÁ O

O ampalto cou 6elLido aoó Ldo s os pe.ta PlLev.[dên ct:« Soeiat tem

6e lLevelado .i.nóu6ic.i.e.nte e .i.nju6to,. 1l.eóumindo-~e tão-ó; a uma Itenda

",en~at v'[tatZc.i.a no valolt de me.i.o ~atiilt.[o-mZn.lmo, a C.((tgo do lNPS I

ou da PlLev'[dênc..i.a I/ultat.

A d,[,l,clL,[m.[nação (( que eótii ~ubme.t'[do o Ldos o não pode pe!!c

"AIt:t. - são 'a.~~e.gultado~ ao~ me.l1oJteó ele 18 ano~ o~ d.i.

Ite.i.to~ ã ~aúele, educação, plt01'[~~.ionat.i:ação e
ã .eguJtança a6e.:t,[va e rlateJt.iat".

PaJtiíglta60 GI1.i.co - O~ mel10lteó lte.col1:tec.[dalllel1te ca"el1:te.~ te

Itã~ dllte..i.to ã p"oteção e.~pcc.lat do E~t~
do, que the.~ PJtopoJtc.i.onaJtâ a~~.i&têne.la mo~at e lIIate.".iat ,
ttO.6 .teJi.moó da -Ce.i.".

J U S T 1 F 1 C A C Ã O

A cada dl:«, ma.i~ s e agitava o pltobte.ma do me.nct, o cJteóc,[

me.nto de.lllogJtii6.[co, a ultban.i.zação caõt.i.ca, a de.~e.IlII'''egc, a v.lolên _

'cio. ultbana óão al9ullla~ de óua~ pJt.i.nc.i.pa,[~ de.teJtm,[l1al1teó.

E .i.negiive.l que. a ~otução ~e.pe.neleltii de um c.onjunto de me
d.l.da& de natu~e.Z(( ~õc.[o-e.c.ol1ôm.ica que. poele.Jt,[am e.te.vaJt c.omo um todo

O pad.\ão de. vida da 1'0pulação. El1tJte.tan to, a!gltma~ I'Jto,·'[dênc.laó ÚI

d'[v'[dua.i.é pode.lt.iam ~ e.Jt tomada~ 110~ ~ e.tOlte.~ de. ~aúde.. e.dLLcação ;

pJt06.ió~,[0I1at.ização. Ne.~tc ~e.l1t'[do apJte.óe.ntamo~ a r\e~ede. enen ría ,

,.".,-----------------tfXTO'.....STlrlt ...çio-----------------,

~
~

TtUO!JIJSTIFlCAçlo -

Ac.lLe~Lente-~e o óegu.lnte alLt.lgo ((O Ante.pltojeto al'tovado I'~

.ta Subc.ol',.i~óão "~.pon~âvel peta l'alLte. lLela:t.iva ii educ.ação, óuptJ..rl.in

do-~e a~ dÜl'o~,[çõeó em, contltiilL.io:

,-------------_AvtOJll _

f:J A COI1~t.itlt.iI1.tC SOT[~(1 C!II/IIA

r-t-'__--'.'--_ 'LlNlRIO/COloll$SÃO/'UlltOIl15Sio

P-!COM1SSÁO VA fA/l.VA EVUC. VA CULT.ESP. CltliC. TEC: CO/I. 1
~
~

"Altt. - N(( Itealüaçiio da po'lZt,[c.(( de en~ino .lncul"be ao

Eótado:

Aclte~'_e.nte.-óe. h o Al1tep"ojeto apltovado pe.ta Subcom'[~~ão "Va

FamZl.i.a, do Me.no" e do ldo~o" o ~e.gu,[nte, ~ul'lt,[m.lndo-~e. a~ d.[~roé.i. 

çõ e~ em co J1tJtãlt.io •

1 - a•• egultalt o enó,[no bi6,[CO ob.'i,[gat~lt.io e gJtatu,[tc;

11 g41l.ant.i.1t a educ.ação pe.lLlilanclltc e et.illlúwlL o allat~,tbe 

tülllO;

111 - Galtant.i.1t a todo~ o~ c.<'dadãc~, ~egundo a~ ~ua~ c.apac.id~

de6, b ace660 ao~ glLaU.6 wai6 elrvado6 do c.115~nr, da

blveót.i.gação c..ientZMc..a C da c.1t.iação alLtZót.lc.a.

Aó clt,[ança~ e adote.~ce.nte.~ em ~,[tuação ,[J'JtegulaJt, ~em

pJtejuZzo da Jte.~pollóab.il.[dade. c..iv'[t ou pe.nal doó pa.L.l> , ê
a~óeguJtada a a~~i.:tEl1c,[a do E~:tado, que. o~ p"otege.~i COII 

:tJta todo~ o~ t,[po~ de. d,[~elt.i.minação, op,e..~ãu ou explona 
ção. Somc.nte ê pC".J.it.ido o 1l.eg.ime de a6.\.i9"('ó eópec..lat.iza
do~ 110~ c.a~o~ de. útó"ação p.\e.v.i.~ta 110. teg.iólação pltõp.~.[a".
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I U S T I r I c A ç Ã o

~m v.l1I.ttlde do .lent.ldo am1'to da 1'atav1I.a con6.ln<ll'lcnto, .lCllá

convln.lentc a l>ua l>llb.lt.lt~.içã.o 1'011. ou.t1l.a IXp1l.CHã.o, 1I.azã.o p01l. quc a

en~ont1l.amca cm ab1l..lgol> e.l1'ec.lat.lzado.l, qUI, a nOl>.lO V 111. , .lubl>t.ltu.l

1I.ó. a anteJi..loJt Iv.i.tando out1la.l .lntl1l.pJtetaçõe.l I cmpJtcgo, COrt JtCl>utt!!.

do s ncgatú,o.l. Abr•.lgo.l e.l1'ec.la-C..lzado.l .lupJtúlii e p1l.lencheILii com rtl 

tl101l. .lnteiL1'Ji.etaçiio.

"§ 29 - A empresa que mantiver escolas ou bolsas de
estudo para empregados e filhos de emprega 
dos poderá descontar essa despesa do recolhi
mento do salário-educação".

o objetivo do princípio é obrigar ã empresa a minis
trar ensino para os empregados (e não funcionários, expressão des
tinada a servidor público) e os filhos destes. Não sendo especiali
dade da empresa a atividade escolar, a manutenção de estabelecime~

to de ensino poderá f~car mais cara. A bolsa de estudo equivale ã
manutenção de escol", com a vantagem de descentralizar e desburo 
cratizar o atendimento.

I::::l
~VA FAM. VA EVlIC. VA ClILT. ESr. CIENC. rrc.co».

Con.ltJ..t~.ln.tc SOTERO C[lNflA

Ac1l.l.lcente-.le ao antel'ILojeto ap.\ovado pc-C.a Stlbcol',.ü.lãcl da

FamZ-C.ia, do IIcno1l. e do Ido.lo o .lcgulnte paILiigJta'o, ctim.inando-6e o,

d.i.6p06itivol> em cont1l.íi.1I.io.

..,., TCltTO/.luSTlrlCAçia -,

,..",- "LtN;'''10/eol,ll$si'J/~UIlCo'''lss.io----------_-,

FRANCISCO ROLLEMBERG

reza.
O inc~so V do texto, como redigido, oferece pouca c!~

"V - Assegurar a rgualdade de oportunidades educacio
nais, garantindo a todos, independentemente de

condições soc1ais e econõmicas, o acesso i edu
cação, cabendo ã família a escolha do gênero de
educação a ser ministrada a seus filhos".

Subst~tua-se Q>inciso V, art. 39 do Anteprojeto da
Subcomissão da Educação, Cultura e Esportes, pelo seguinte:

r:-r----------- TtxTOIJUSTlflCAÇÃO -,

r:-r-------------- lU10Il--------------,

A e"1'1l.c.l<lão ~aü pae ecc ma.l<I ob j eci.vo ao .i.llvé6 de a

pena6 "0<1 pa.ll>", ev.itando amb.lgu.idade de 6 en:t.ldo , .ll>to i, Ol> ,ilh06'

em 1I.c·laçã.o aOl> pa.Ü, dc '01l.I'la gencltal.lzada, ou metlJo.\, a todo e quaf.

L:UeiL pai.

! li S T I F I C A ç Á O

A -C.ei não deve ortitilt cl>te dcvcJt entJi.e pai6 c 1itllc6, e

vl~e-ue~~a, ma6 tambim ~l vL~~ude de ce~ta6 cÚllcl(IJ5e~ c pO~41\'ri~ ~

xigênciaa dcacabida6 'utUltOl>, neccl>lánJ..o i que .ll>to 16teja dentJto do

pClILimetlto da anál~ae de ecJttQ6 'atoJtcl> , na ca60, da nlcc61.idadc dc

um e da p066'[b.l.e..i.dade dc 0/1;(:'\0, .lcm exagC.\06.

" § 0.1 pai.l ter, o devI.\ de cIL.iaJt e educa" o s 1i-C.hol> I

meno1l.e.l, e 06 -&il:./106 rla.[OJtc,\ têm c' del'clt de

auxi-C.iaJt c ampaILolt l>Clll> pai6, cc'n50ltl1e a pc'a6J.b.ltid'1dc d!!.

quc-C.c.l c a nccc66.[dadcl> dC6tC6.

~_~_ AUTOIt

C_ Cúnsti tuinte SOrI:RO ClI~IIA

--r------'Lt:J;;."IO/cOl,MSÃolcUICCllISSÃO- _

~ Dl!, FlI,I·:fLIA, DA EDUC., CULTo E E5P. CIÊN. TEC. E DAI
COr-1UNI.;;:C;.;lI:2Çc:.Ã;.;O=- ttXTO/.lU~TlrlcAçio----

~
~

O texto aqui proposto apresenta as mesmas
do ênfase ao direito e ã responsabilidade da famíl~a na
educação e dar a seu filhos.

~déias, dan
escolha da-

..........................................Art. 29 -

SENAD\JR CO~STJTU] xrr. rRANCISCO ROLLEMBI:RG

Subst~tua-se o inciso -Vedo Artigo 29 do Ante

projeto Constituc~onal da Subcomissio J, Educaçio, Cultu~a e E5pOr
tes, pelo segu~nte:

r.r TCXTOIJuSnf'ICAçÃ" ,
"A lei estabelecer' reserva de mercado interno para

o s{~or de diagnóstico da saúde e tendo em vista a

realização do desenvolvimento econômico e da autono

mia tecnológica e cultural naciona~s.

Acrescente-se ao Capítulo que trata da C~ên~ia e Te~

nologia o seguinte:

JUS T I F I C~

de

p~

e

V Garant1a de ensino fundamental gratuito
ra todos, em estabeleClmentos estatais

particulares, respeitando-se o direito
opção da família.

__J

1I0Je o Bras,l é o maior produtor, de reagentes para
diagnóstico da saúde, do terceiro mundo, Temos que proteger esta

conquista e este patrimônio nacional de rnGrcado e a garantia q~e

este 5etor continue livre, soberano e inà~penàentc, brindando saQ

de a nossa população, sem onerar nossa~balança de pügamentos.

~
~

r-o -_-------------TEXTO/.ruSTIFlCAÇÃO-

Substi "l1r o § 29 do art. 16 do Anteprojeto

01155,10 da Lduc aç.io , (,,] t u r a e J;5p~rte, pelo s cgu i nt c : •

- fl dever do Lstado de garantir a todos os conheci _
mentos fundamenta~s. Não se entende como país civilizado, no sécu

lo XX, aquele em que alguém tenha que pagar para aprender a ler e
escrever.

- O direito de ?pção dá família é sagrado; cada pa~,

cada famr]~a quer, deseja e deve ter a oportunidade de educar seus
filhos de acordo com seus princípios, suas crenças e suas convic _
çõos c não aceitar a 51mples instrução imposta pelo Estado ou ~or

quem quer que seja.
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r:T----------------n:xTo/~uSTIFICAÇÃO----------------__,

I - A gratuidade para aqueles que apresentam Insuficiê~

cia de recursos é necessárIa para dar oportunidades iguaIs para to
dos, eVItando-se assim a formp~ão de elites intelectuaIs de classes
mais abastadas, diminuindo-se os desníveis que provocam barreiras e~

t~atificadoras, equacionando-se, fInalmente, os níveIs socIais.
Se é verdade que o homem é um ser bio-psíquico, s~

cial-cultural, sua educação geve começar pelos elementos e conce!
tos básicos capazes de lhe garantir as condições mínimas de dese~

volvimento físico e mental.

~ sabido que grande parte da população brasileira
vive com padrões sanitários e modelos de conduta defasados e

equivocados.
A proposta pretende corrIgIr, em sua orige~compor

tamentos tradicionais nocivos à saúde, substituindo-os por conhe
cimentos saudáveis ainda não incorporados como hábito.

JUSTIFICAÇÃO

§ A
800259-2

"

---~---------AUTOll:----------- __,

rnvtcrsco '10T"T.r:"'"1:-:"1G

I

• '--0"'1.'1"': \0 ', l ; tl""~ J:iL:H":"I~(f\°C!1\1:?{Pf~cO..I~J~o·.lrLl e .spor ....as,
Ci~:lc1.'1 IJ r,..ccnol.or ).[1 ,...1n COl11.l!l.i';üt:"=l:o

ÉC .,,- ---'

J~rl(!ncla j\.,1itiva ao AnLaprpjcto ,la C:u1Jcortisnno (la r1.!'l1.1iu., (:0 nanar

.c do 1l..'050

Acrescente-no ao hrtiqo 49 o ~ 29 c renU"lerc-se os doria í.s .., J:

Art. 49 ••• f ••••••••

J 29 O direito à saúde é anscqurauo por recursos aCv1.nuo~ lo

rccol!1iMcnto de tributos:

r - anun.Lnent;c a Uni fio aplicará, no setor <1e saúde I ~.:ozc

por cent~ (lo~ seU5 recursos fi5cai~ c par~fisca~~

II - anunLrionco on J~f3tê1..los, o Distrito reclorill e 05 :lun.lci

Dios aplicarão, no setor de qnúdc, UM ~{niMo de vinte por cento

dos seus recursos fincais e parafisca~s

lI! - UM percentual dos recursos destinados à suúuc será

ap'lLcado em programas ilc 1\r;sistâncin :Intarno-Infantil.

JUSTIFICi\Çí\O

1!: nas crianças de .hoJe que está o futuro do nosso Pai s , Se pr!;,

tendeJlloq viver en UMa nnção sadia, fíf':i.cn, ncnt.a I e psicnlolJ~c..1.

mente, preciRanon cuilnr da 5~me~tc ~ue frutificará C~ povo e CPl

aut.or-í.da.Io s encarreCJa..1o<'1 de r(~fJer, aManhã, o destino da s novas g!::,

rações.

Naüa Mais Justo e neccss5rio, portanto, do ~uc cuidar 1«5 M3eR

que hoje CJp.ram o futuro e ..lar aos fil'lOS i\ tlsR~Gtência p..ara C=U"i
caron na higidez a Lr-e j ada ,

SENADOR CONSTITUINTE FRANCISCO ROLLEMBERG

e Esportes

=~------ TEXTO/JuSTIFrcAçio----------------__,

Inclua-se o seguinte art. 59 no Anteprojeto da Subcomi~

são da Educação, Cultura e Esporte, .r?nwnerando-se os dema í-s •

Art. 59 - O período letivo no ensino, em todos os graus,
equivalerá a'um ladrimestre correspondente em número de dIas e a~

las ao atual semestre.
19 - A lei estabelecerá:

a) que o ano letivo constará de dois quadrimestres úe !

tiviúades para um de férias;

b) que serão preservadas as atuais conquistas dos prorc~

sores, prí.nc í.pa Imen t e no que concerne a sua remuneração por número
de aulas mInistradas.

§ 29 - Caso o professor ministre aulas em três quadrime!
tres seguidos, sua remuneração, nesse período, será majorada em
cinquenta por cento.

g notória a falta de vagas, bem como a redução da jor
nada escolar a um período quase simbólico de permanência na' esco
la, especialmente no enSIno de 19 grau. Com efeIto, o Brasil é um
dos países do mundo que têm ano letivo mais curto, apesar de o
tempo que o aluno passa na escola ser reconhecidamente um import~

te fator de aproveItamento. Entretanto, mantemos um calendário ir
racional, que desperdiça r~cursos humanos e materiais, além de
impor reprovações úe car5ter anual ao aluno. C.te, diante de uma

repetição cansativa e desinteressante, não poucas vezes prefere!
bandonar a escola. Assim, afI~ura-se-nos preferível que, em vez da

organização semestral ou anual, passemos a ter períodos, letivos
de duração quadrimestral. Com isso, o ano let1vo constari de dois

quadrimestres de atividades para um de férias, preservadas natu

ralmente as conqUIstas dos professores no que se refere i sua re
muneração e descanso. O resultado final serã a dimInuIção dos cus
tos diretos, com maior democratização educacional, tanto no que se
refere ao acesso como i permanência na escola.~

Além disso, haverá um melhor aproveitamento do espaço
físico dos estabelecimentos de enSIno, terminando-se com sua oci~

sidade e se facultará o aumento em até cinquenta por cento da cll:.
entela atendida pela mesma escola. Com isso, evitar-se-la ou seria
mínima a construção de novas salas e as escolas partIculares pod~

riam até mesmo redUZIr o custo de suas mensalidades, em razão da

redução dos custos dIretos. A medida é economicamente eficaz tan
to para a rede particular como para a ofiCIal.

Finalmente, teremos o redirecionamento das férias es

cola;es, diminuindo-se consideravelmente o fluxo do congestiona 
mento do turismo que ocorre invariavelmente neste período.

~
~

~
~

Constituinte FRANCISCO ROLLEMBI:RG

Inelua-se onde couber, no \nteprojeto VIII-a:
Art. - Nas cartilhas e textos de alfabetização de

cr~anças, nunca menos de 20% dos temas versarão sobre princípios

e práticas básicas de higiene e saúde.

Por entender-se o meio de comunicação social como um
bem público, cabe destinar-lhe a tarefa de contribuir com o esclar~

cimento público, trabalhando ao lado das Jnstituiçõ=s.oficiais :e

privadas de educação e saúde.

~ do connecimento geral, médico e leigo, a deterior~

ção dos hábitos de higiene da população. Esse fenômeno, além de

denunci?r as deficientes condiçõ=s sociais de acesso a recursos mé
dicos e sanitários, m?nifesta, também, problemas de informação e in

centivo.

Art. Os concessionários de rádio e televlsão reservarão 2(dois
por ce~to) do seu horário nobre~ das 16 às 22 horas, à propaganda
e educação san'~ária, sob os auspícios dó Ministério da Saúde.

Justificação

Inclua-se onde couber, no anteprojeto VIII-b:

PLf:NUIlO/CONIS5,i,o/sVBCOI,l15,io --,

~. COM,. DA FAMíLIA, DA EDUCAÇÃO, CUi.TURA E ESPORTES, J
DA CltNCIA E TCCNOLOGIA E DA cOMofaq,ç.'m

,..,.. TEllTO/JiJSTIFICA....r..'-----------

Eienaúor

,..,.. .__ TEllTO/JV5TIFICAÇÃO------------------,

~13úor Constituinte FRANCISCO
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FRANCISCO ROLLEMBERG

e Esportes,
~
~

desenvolvimento nacio'al, da convivê~cia com todJS os povos,
da afirmação das características mestiças e do pluralismo cul
tural do oovo bra.ileiro.

JUSTIFICAÇÃO

Acrescente-se ao.art. 79 do Anteprojeto da Subcomissão
dé Educação"Cultura e Esporte, o seguinte parágrafo:

A formulação que ora aoresentamos, na nossa opiniãJ, de
fine com mais precisão e amplitude o conceito de edyca;ão co~o

um direito de todos e dever do Estado.

"Parágrafo único - Não se considera repasse de verbas
públicas a concessão de bolsas de
estudo, de valor igual ao custo
aluno em estabelecimento oficial
congênere". CONSTITUINTE ALDO ARA~TES

~ ..LENA'UO/CONlssio/sUICOIiISs.iO

lXMI$b IY\ FA'!ÍLIA m rn.rPQtJ lJ.Ll\.RAE9=rnTES cIOCIA lElJIl]JJJIJ\ a:M.NICJ'díJ

EMENDÁ

A bolsa de estudo constitui benefício prestado ao al~

no e não para a criação e manutenção de escola particular. Para as
segurar o atendimento pleno de todos, sem o risco de faltar escola
pública, necessária a previsão da possibilidade de concessão de
bolsas de estudo.

Suprim~-se o § 29 do art. 23 do anteprojeto da Su~cowissijo

da Educação, Cultura e Esportes.

" JUSTIFICAÇÃO

_------------ .lUTe", ..,

CONSTITUINTE ALDI~I~A~R~A~NT~E~S~ ~

(=Tãij PLENAAIO/COI.IIS'",O/RUIlCONUllÃO

• a::MIS'Siü IY\FM-IA mrnJJ'Çi'b QLTtR'I l!J lRJES Cl&CIA TEIJ\[UIiIA a:M.NIGt.íb

~
~

Considera~os que o princípio de liberdade da divulqação e
circülação de obras cultur~i. dev~ ser irrestrito. Esse é um di
reito democrático. Em relação ao disposto no parágrafo Único do
artigo 23 do anteprojeto, consider~mos q~e isso deve ser objeto
da legislaçàJ ordi~ár;a.

EMENDA

Inclua-se um oarágrafo orimeiro com a se~uinte redação, em
substituição ao parágrafo ~rimeiro or;ginal do art. 11 do ~nte~

projeto da SubcomisslJ da Ed~caçãJ, Cultura e Esportes, que pa!
sa a ser parágrafo segundo, renumerando-s~ o. seguintes. "As
verbas públicas previstas neste artig~ destinsm-.e, exclusJva
mente, às escolas pública" criad,as e ma~tid33 pelo governo fe
deral, oelos Estajos, D;strito Federal e Munic50io.,"

li! Senador VIRGllIO TAVORA

Redija-se o art. 72: do Anteprojeto da Subcomiss~o da Edu
cação, Cultura e Esportes.

"O ensino é livre à iniciativa privada, observadas as di,!

posiç5es legais".

JUSTIFICAÇÃO JUS T I F I C A ç A O

O texto constitucional deve exolecitar q~e as verbas pú
blicas para a educação só podem ser utili7adas para a manuten
ção e o dese~volvime~to das escolas oúblicas, atendendJ a rei
vindlcaçlJ de tod~ a comunidade edJcacional brasileira.

A proibição, inscrita no Anteprojeto de repasse de verbas'

pÚblidas ~ara criação e manutenção de entidades de ensino particu _

lar é o primeiro passo para a estatiz~ão do setor o que seria 'de

todo contraindicado.

f:J SANTIllHO FURTADO

r;-r--------------- TE:XTOIJUSTlrlc..çÃO ~

~
~

CONSTITUINTE ALDJ ARANTES
~,-- PI.EHAR10/ct'Nl'l';.O!SVIllCONI5SÃO'----------..,

• a::MIS'Siü IY\ FI'MÍLIA IY\ EDJ'.A;ro QLllRAES'CRlES CIOCIA lBNlCGTA lXM.NIrn;ro

~ TEXTO/..tuSTlfIC...ÇÃO----------------,

EMENDA

O art. 12 do a~teprojeto da Subcomis.ão da Edwcação, Cu!
tura e Esportes p3.sa a ter a seguinte redação, acrescido de um
~arágrafo único.

Art. 12 - A p.ducação é um direito de tod~s e devre dJ E~

tado, tendo com~ objetivo os princípios da democracia oJlíti~a,

eco~ômica e social, bem como da soberania nqcional.
Parágrafo Único - A edu8a~ão é inseoarável dos princí

Dias de ;gualdade e~tre o homem e a mulher, do re~údio H todas
as form,s de raci.mo. discriminação e segregacionismo, do re.
peito à n,tureza e aos valores dJ trabalho, dos imperativos do

ART. 19 - PAR~GRArO 29 (VIII _ A)O

~UGERE-SE NO TEXTO DO MENCIONADO PAR~GRAFO 29, A ADIÇKo: _

- ~S ENTIDADES CULTURAIS E OS 'DIREITOS DE IUVEi~ÇI\Q., DO AU
TOR E DO IiITERPRETE, llA FORIIA DA LEI, ESTKo ISENTOS DE
QUALQUER IllPOSTO FEDERAL, ESTADUAL OU IIUIHC IPAL:

JUSTIFICAÇ~O

C
• ,

onslderando-se que o artista, trabalhador de criação. d!
Ye ter garantido o seu direito sobre a utilização de sua ima-
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= TEXTO/..uSTlfIC...ÇÃO-----------~-----,

= TEXTOIJUSTlfICAÇ,i,O -,

~
~

COM.t.i_tllLnte SOl ER{' CU/mA

VA FAU .• VA EVUC. VA CULTo ESr.CIEN.TEC.VA COM

JUSTIFICACÃO

A presente Emenda tem por objetivo estabelecer, como princípio de poli

tica educacional a ser traduzido em dispositivos de lei ordinária, a gr-atuadade do

ensino como obrigação do Estado no desempenho de suas funções para com a educação
de todos os cidadãos. Mesmo admitindo a atuação da Lru.c í at rva particular nesse setor

eminentemente púbLrco da or-garu.aaçàc social do País, ao Estado cabe o discipliname!!,.

to dessa atividades que jogam com o bem comum e a vida mdí.vi.dueL dos c i dadáos , coi

bindo os rnat.s var aados tipos de exploracões descabidas e exorbitantes.

Deste modo, tem -se em vista tanto a preservação do destino social dos

recursos públicos como a qualidade do ensino, ao erigir-se em norma constilucional

o p r Lnc Êp i,o da universalização do acesso escolar, em todos os níveis, através do es

tímulo propiciado pela gratuidade.

A Emenda em tela tem respaldo nas recentes campanhas em prol de uma e~

cola pública gratuita e de quaê i.dade para todos, as quais procuram vislumbrar uma

saída histórica e ousada para o nosso subdesenvolvimento econômico e cultural.

Romper com a tradição privatistâ e, frequentemente, mercantilista do

I ens ino no Br as a L pode parecer ousadia, sobretudo quando este processo precende ser

I
obtido com o amparo da Lei Maior.

Contudo, a ccnsci.énc La da Imprescmd Ive I intervenção do Estado nos ne

gócios da educação nacional, chamando-a para o leito de uma perspectiva maas democr~

t Lca , vem amadurecendo nas últimas décadas.

Assim, de uma educação entregue prevalentemente à iniciativa privada é

hoje possível passar para novos postulados em favor de uma educação pública e gra

tuita de qua'l i.dade , em todos os n íve Ls de ens rno , com ampLr açjio gradativa da rede

municipal de 19 grau e da estadual do ensino de 29 grau.

Também ° financiamento da educação superior, confiada - desde os tem

pos do Império - aos cuidados da Unlão, deve submeter-se ao crivo das mudanças con~

titucionais, a fim de reverter-se o quadro atual de distorção, por um lado, de um

ensino público gratuito frequentado sobretudo pelos mais abastados e, de outro, de

um ensino pago, muito caro e de má qualidade, custeado pelas camadas mais pobres da

população.

r.r----------------TtuO/oIUStlnco\çÃo- -,

r.-r---------- "llfll.AIO/COIlISSÃO/SUtlCC'l""SI.O

õ.1--------------AIJTOJt~·'-------- _,

~
~

~
~

(VIII-A

VIII - A

ART. 20 - PARAGRAFO UNTCO

ART. 19

gem (direitos autorais e conexos), esse direito não vlnculado
ã'q~estão trabalhi~ta, justifica-se fazer-se constar no texto
do artigo em pauta, essa função art1stlco-cultural.

SUGERE-SE A SUSPENSKO DO PARKGRAFO UIlICO DO REFERIDO ARTIGO
20.

JUSTIFWAÇ1\O

Conslderando-se que o artlgo 20 determina o • quantum • a •
ser aplicado pela União, Estados e Munic1pios, visando estimulo e
promoção cultural; •

Considerando-se que toda e qualquer atividade ~ultural deve
ser igualmente apoiada e promovida;

Considerando-se que jã existeM leis as quais definem as ati
vidQdesculturais, entende-se desnecessãrio o disposto no cltado
parãgrafo.

L:ir PI.ENARIO/COIolISsÃo/suaCOloussÃO

~FA"ILIA,EDUCACKO,CULTURA,ESPORTES,CltnCIA, TECNOLORJ

f:J SANTINHO FURTADO

E:= SAIHIIlHO FURTADO

.~ PLENAIlIO/coUISSÃO/S\lBCQMISSÃO I
@FAIH LIA ~ EDUCACI\q , CULTURA, ES PORTES, CItNC IA; TEC. E DA cor

SUGERE-SE NO TEXTO DO CITADO ARTIGO 19, A ADIÇKO: - AcJte.6cente-<le ao antepltojeto apJtovado peta <ltLbcomLJ<lâo da
FarnltLa, de Menolt e do ldo.6o o <legtLlnte aJttlgo:

- A LEI ESTABELECER~ pRIORIDADES, INCENTIVOS E VANTAGENS PARA
AS CULTURAS NACIOrIAIS, ESPECIALl,IEIlTE QUANTO: A FORJ1AÇl\O E cou
DIÇOES DE TRABALHO DE SEUS CRIADORES, INTERPRETES E ESTUDIOSOS
K PRODUÇKO, CIRCULAÇKO E DIVULGAÇKO DE OBRAS; AO'EXERCIcD DOS
OI RE nos DE I NVEilÇ7\O, DO AUTOR E DO I IITt:RPRETE; A PROllOÇl\O DE
CONGRESSOS E EVEIlTOS AFINS.

"Altt. - Entende-<le pOiL ln<ltltulçâo, paiLa e5eLto de piLO

teção do E<ltado, a Ull~~O e<ltíivet en~.~e o hOI,'em

e a rnuth eiL, e <leu<l 6ltho<l, junto<l ou <lepaiLadamcnte, cc~o

entldade 6arnltLaiL".

JUS T 1 F 1 C A ç Ã O

JUSTIFICAÇ1lO

Sendo o artista - intirprete um trabalhador de criação
em consequência da obra do autor e, uma vez que esse trabalha
dor deverã ter garantido o direito sobre a utilização de sua
imagelj1, d que virã responder ao determinado pela leglslação r,!!.
ferente aos Direitos Autorais e Conexos, justifica-se a adição
no texto do artigo em tela, essa função artístico-cultural.

V eve <leJt aclte.6een~qda a expiLe<l.6âo e <letL.6 dependente.,

con. ma-iolt amp.c.i..tude. de -6ent-<. de'I ~.(.caH elo na c.ontcxtu 'la dc' dtfl P('~ t -: t

uo que pa~a e6eLto de piLote~ão do Eitado. i con.6Lde~ad~ tanto pala'

o ca~o.e. a'd'o<l 0.6 cÔl1juge.6 • .<-.6oto.dalllel1te, e <leU<l 5Lel1o<l, 0(1 cada lU'

-<'l1dlulduo.Lr.el1t·!'., Um ca<lat pode l1ão teiL 6lt110.6 e l1ece<l<lltalt da 1'10.(1'.

çâo do E~tado, ao meno<l tempo, qu c um <leu 6l1:110 exl<lta e cat.eça do~
bene6ZCLO& e<ltlputado<l.

1 -- ANTEPROJ~TO ~~ -~DUCACÃO' C;:::';":::::.:ES VIII-;- -----..------ -- ---1
Dê-se ao art. 19 -a seguinte t edaç âo e j

Art. 19 - g dever do Estado prestar educação aos brasileiros, em to-
dos os rclve í s , de tal modo que po s s ib Ll a t e a universalização do ens!.
110 gratuito". I

r,,----------------- TEXTO/oIUllTlrICAçio-- _

ACJte6cel1te-<le a.o AI11:.qJltoje:to apiLo\'ado peta $(lbU"'ltli<lO

"Va. Farnltlo., dd Mel104 e do ldo<lo" o <legulnte, <lup~lllllndo-~e ai

d1.6po.6lçÕ!'..6 e.,1 cOl1tltáll-lo.

~
~

"AJt:t. • 06 pJtC'vel1to~ da apoHntadc·Jtla, au~ZLlc'ó pct.,

en6e/tm.f..dade e pen-~õe..6 s eniio Jr..e.ltju!,:tad(l~ IUU

rne<lma<l pltopo~çõe<l do<l lteajuate.6 conCedLdo<l aC'ó tltabaet~

Con~tLttLll1te SOTrnO CUNHA

m-- I'lCIU,IIto/COIIISS,io/sUIlCOIolI!.SÃO_

~SÁO VA FAM. VA EVUC. V,~ CllLT. ESr. Clr!iC.HC. COI:.)

~
~

...urOR--------------~
cr=-;~~ADOR ALUIzIO BEZERRA
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d04e6 VI atividade. 10.06 6e66~nta e ~inco an06 d~ idad~'

paJ<" o homem, e J eJJ en.ta paua a muLhen , li 9ar.an t Ldn a 5
pO-5entadolL.i.a J panel (1.6 que. a.ó,b'{'lJ1 o Jtequ.e.1Ll!.'lem, .;Seul Gllat

qU~4 ob6ticulo da6 auto~ldad~6 comp~tent~6.·

evitando-se assiM a formação de elites intelectuais de classes ma2S
abastadas; d~m~nu2ndo-se os desníveis que provocam barrre~ras estrat!
ficadoras, equac~onando-se, finalmente, os nívels sociais.

]Salati.1 Carvalho

CAPfTUT.'l J:

DA EDUC~ÇÂO, CULTURA E ESPORTES

E~en~a Substitutiva ao Anteproje~o

"..--------------- ..utOll;'-- ....,

r:-r----------- ... lllla.uo/cc",:ssio/cu.coaflSSil) -,

Com. ce Far.1", Educ .., Ollt., ~S?'" Ci, Tcc .. e CorrJ111Cac;ão

r;"l,---------------- TCUO/JuSflrlCaçio -,. ....,

l U S T 1 r 1 c A ç Ã o

('ju6ta que a66lm 06 p40vent06 da ar06entRdo~ia devaM a

cgmpanhalt 06 4eajll6te6 pa4a 06 t4abathadolt~6, a66<.m cOrIl' 06 allxl 

tl06 doença e a6 penóõe6 das VlÚV/l6, e 6undtlMcnttldoó no mC.!>"'I' plt.tE.
c:(.plo, a me6ma pOJ<centagem. PJi.evlne-6e as s Lr, 06 comun6 de~abamcn •

;(;Oó d06 pa,~C06 p40vcnt06 d06 ar06en.tad06, d06 tluxZtloó p04 doellça'

c da6 pen.!>õe6 da6 vlúvaó.

.Substitua-se o inciso V'do art. 22 pelo se~u'ntQ:

tJ Con6ti tltinte SOTERO ClINHA

r;,,--------------- TtX10/..u~1Irlt,çlo------------- .__.

u V - garantia de educação pr;-esco)Qr, a

partir dos três anOS de idade, e de ensi

--~ fundamental para todos. u

Ac4e6centc.-6e <\0 Antep40jeto ap~ovl\do 'Jela Slll'cOlliHilo da

ramllia, do "en04 e do rd060 o 6eguinte pa4igko6o, 6upk~~ind~-6e a6

dÜpoóiçõe.!> em c0I1.t4á4lo;

"§ 06 phogkama6 de plal1ejam~nto 'amil<.a~ leva,io em

conta lU> cOlldlçõe6 de habitação, 6aúde, ~dUC:lÇio

cultu4a, lazelt e ó~9Ultal1ç.a a 6elteM c~n6cJtidaa i6 6a"1 -
l.-LaJ ti.

Anisio Teixeirá, o gránde educador br.~sileiro, J'a co
" -

sinava, 'hã d;cadas,. a impresc1.>Jdibi I idade da educação pr;'-c,tcolar. o I
que vem sendo sempre confirmado pel3 ci;ncia, principalmente ü" pcda9~

gia e psicologia:

Sem a garantia obrigatórIa da educação pr;'-escolur.

as Poderes Públicos contlnuarâo deixândo desatendidas as crianças ca

rentes ..

J li S T l'r 1 C A ç ! O

A palav4a 6egu4allç-a em adita"'cnto ao p"4iig'a~0 JUI'~" p"~

enc Irc metllolt o 6elltldo, aendo indúpen6á"el ao Cl'ntcúdo d06 p,09,a

m~ó de plaJleJanlel~to em 1Letaç~o a ~aMZl~n. Ptallcjablc.nto ~ tInia pala 

V4a de la\ga ab',angêncla, .aigni6lcando to"a p\epa",ç-ão pal<a oua t ouc a

empltcendü.en.to, com a inctu6ilo de 4oteilt06 e m'ét..~do.\ e.r' colabo~açiio'
fom plani5icaç-ilo e objetivo6 de6inido6. A noç-ilo do vocibuCo ocupa u~

deJttlque c complemcnto. o litle p"4cce 6altalt l1a6 d~I"aia patavltaJ c/o

eLenco utilizado.

Sulatle\ Curva lho

,....,,----------------- T[UO/"uStltlC,lçio, _

CAPíTULO I

DA EDU('}\.çiiO, CULTURA E ESPORTES

Eacnda Substituti,,·a '-.lO,> Anteprojeto da Subcon.issão de EduCdÇão

EMENDl\ SUBsTITOTIVA

seusto de todas que quiserem ensinar e dos educandos, por si ou po~

responsáveis ..

SubstitUIr O art. 1 2 pelo se9uin~e:

UArt. 12 - A educação, direito de todos e dever do

Estado. livre ~ iniciativa privaaa, ser; promovida e

i~ccntivada For ~odos os meios, com a colaborQç~o da

familia e da comunidade, vlsahdo ao pleno desenvolvi

mento da pessoa e ao compromisso do ensino com os

principias da liberda~e, da democracia, do bem comum

e do rep~di~~odas as formas de prcconcerto e de

discriminaç~o"u

JUSTI F l':olÇÃi:'! •

o Artigo deve Consagrar ~s grandes principios rilos~

!Icas que devem fundümcntar a educaçeo .. Dentre ~sses principios, con

sagra-se o de democrat i zaç;;o. o p I ura I i "mo e a I i berdade ,. como dI re 1_

~
~

]Su\atlcl Curvulho

sub$titua-se os ~nC1Sos V e VI do Art1qo 2Q do Antenr01e
to Constituc~onal da subcom~ssão da Educação, Cultura e Esportes, pé=
los seguintes:

Art. 29 •• : ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.••
V - Garantia ne ensino fun~amental aratu~to oara tonos, em

estabeleci~entos estatd~s e part2culares, respe2tando~se o à2re2to de
opção da falllílJ a. --. - - - -, .

VI ...· Gratuidade ele ensino nos deria í.s n Ive í.s , en estabelecl.
mentos estaca~s e part1culares, para todos ~ue comprovarem ínsuf1ciE~

C1a de recursos.

CAPíTOLO I

DA l.~,)OCl\çliO, COL'rUM r: r:SpOR'rES

.,.,- ..Ul'O.,-- _

r.'lr----------------- TrXTOIJval'lrlc...'to------------------,

r:'r----------- """cllli,..lo/ea"'lssio/luaco••ss.lO-------------,

Com. ce Faro., Educ.., CUlt., Esp., Ci, Tec. e Co-u."'licação

JUSTITICl\çiio

SALATIEL CARVALHO

Emenda Suprcssiva ao 1L~teprojcto da Subcomissão de Educa~ão

CAPfTOW I

DA EDUCl\çKO, CULTURA E ESPORTeS

rnr----------------- T[xtO!JUnulc ..,i,) _

,.-.--------------_ &UTOA- _

J·r :EMENDA
C

....) I'Ltw....uo/co ...,ssi:o/cu:scc~n':sio l _ 800278-9
'-__o:...::l_.:-..:.....:e=-F.:."':.."..:.:...-=-F~.::-:-~.::·c:..:..:...,_Ol=l:.:t:.:.:..:.:.....:E::.SO::::.:.:.~,_=:C:.:i~,...:.Tec::::.:.•..:e::..:c:::Qi:.:n.~m.:.:~~c="~.ç:..::~:.:,o~ ..;J _

A gratuidade ppra aqueles que apresentaM 2nsutic~ência
de recursos é necessár1a para dar oportun1dades 1qua1s para to~os,

~ dever do Estado 0e aarant~r a todos os conhecimentos
fundamenta~s. ~ão Se entende como país c2v~1~zado, no século XX, aqu~J
le em que aIguem tenha que pagar par~ apren~cr a ler e escrever.

- o dire1to de opção ela farn~l1.a é saqrado .. Caõa pa~, ca
da familia quer, deseJa.e deve ter a ooortun1«adc de e0ucar-s~~~

lhos de ~cordo com seus p=1r.cípios, suas crenças e suas conv2c~ões ~

'não acc~tar a s~mples ~nstrução i~posta pelo Esta00 ou por aue~ auer
que seJa.
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redigindo-o
suprima-se a palavra ~pÚblico" no § 19 do art. lI?,

assi11).:_

"§ 19 -. os recursos' a que a se refere o
"caput" deste artigo se destJ.nam à ex
pansão de oi"erta de, ensino fundal1'ent<ll."

SALATffl CARVALHO

r:-J;----------- .. L~I( ...Il.IOltc ...IS,.io/tulcelills.sio _,

Co:n. de Fam; , Educ., CUlt., Esp., Ci, Tec. e CO-n.l.·..licação

EMENDA
800281-9

JUSTIFI<:;'C:-.ÃO

CAPiTULO I

DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

Ebe~da.Supressiva ao Anteprojeto-

Propõe-se a supressão da palavra "público" oara

a coerência cOm os principias de igualdade de todos os b~asileiroS,

em direitos e em condições.
Os recursos devem ser aplicados nas formas de se

conseguir a maior p~odutividade possivel.

Suprima-se no art. 7 2 do 'anteprojeto a expressa0:

" sendo p~ibido o repasse de verbas pu

blicas para criaç;o e manutenç;a de enti

dades de ensino particuta~.n

JUSTifiCAÇÃO

r:"I;----------------- TE.:lto/~uSlIfIC..;i.O-----------------...,

CAPíTULO I

DA BDUCAÇKo, CULTURA E ESPORTES

~ SALATIEL CARVALHO.

,.,.,;-- '1.C..;".o/c~v~Ss.i.-e(c."'''~OVJui.~--__- -_"""\

cem, de Fa."., Ec..~,Jc., Cult., J:sp., Ci, TL~. c COT'..m ícnçâo

~
~

·Como redigido··o ~rt. 79. fica proibida a concessao de

bolsas de estudo, at; mesmo quando destinada a entidade par~iyu.'ar si

tuada nó estrangeirb.

Por outro lado,,~e a esc~la p~bl ica nao conseguir dar

atendimento a todos e em todos os locais,. a população escolar ficará

desamparada.

Ir li

=;----------------_TltUO/,lll'Tltll::A;io -.

CAPrTULO I

DA EDUCAÇÃO, ,~ULTORA E ESPORTES

~
~

SAlATlfl CARVALHO

,.- "LUIÀllIUO/colll.siÃO/'USC.OIllI'S,;;l) -,

tJ Com. de Fam., têuc., CUlt., Esp., cr, Tec. e Comm1cação

m.----------,-----auroa
é

U, cabendo ao ~ró!,rio estabelecilT'ento

',- fix~-las,se Mantido pela iniciativa
!>rivaàa. n

Encnda A3itiva ao ~~tcprojeto

Acrescer ao § 49 do ait. 11, a se~inte expresão:

JUSTIFIC1\.<'ÃO
E_cnda Aditjva a'; Anteprojeto

Acrescente-se ao art. 71 do Anteprojeto o SC9ui~

bolsas de estudo, de valor igual ao Cus

to-aluno e~ estabeleCimento oficial con9~

o Estado não deve àe for~a alqu~a inter=er~r na

esfera econô~ico-financeiraàa escola 9articular, porque, const!

tuindo ela op~ão, não devem os Poderes públicos, sob pena de aca
bar se responsabilizando por eles, ser direta~ente ou indJ.retamen
te culpados por sua invíabilidade, acertos ou desacertos.

1111

te parágrafo:

n Parágrafo ~nico - Não se-considera

passe de verbas p~blicas a concessao

re-

de

,.,., TI:J::f
oJ'oIuSnrlCA;io

..,

CAPíTULO I

DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

"l,r.1l:"';lOtCC"'IS'Si.OI'U'CQltfUi.~-__---------Jl: Com. de Fam., ECuc., ccie., Esp, , CJ., Tcc. e Cc!-u'licação

SALATIEL CARVALHO ...1I10_---------------J
~
~

JUSTIfICAÇ;\O

A bolsa de estudo constitui beneficio prestado

ao a I uno e n ao para a cr- i aç~() e manut:enç~o de es~o I a p a r-t; i cu t ar. Pi;H'D

assegurar o atendimento pleno de todos, s~m O risco de fal~ ~

pública, necessária 8 previs~o da possibi I idade· de concess~o de bol

sas de estudo.

11

=-----------------ttltO'.lU'n'lcAçÁO-- .,

CApITULO I

DA EDUCAÇ:'io, CULTORA E ESPORTES

EMENDA
800283-5

SALATIEl CARVALHO

..,.,----------- ...:.I:III ......0/cc "'." ;:o / llu. co llil n s i o _,

COm. c.e Fam~1 Educ., OJlt., Esp., Cz., Tcc. e CopunlcaÇao

[=J---------------aurolt
Emenda Suprassi'""1 ao Anteprojeto da Subcomissão (le I:ducacão

Supri~ir no art. 79 a expressão: "sendo proibiClo o
repasse de verbas públicas para criação e manutenção de entJ.dades·
de ensino particulares".

e dever do Estado promover o ensino através de toClas
as formas possíveis e efJ.cientes, se~ dJ.7criminação e asseaurando
o efetivo d~re~to de escolha, de modo que os recursos públJ.cos be

neficiem a todos aqueles que os geraram.'

/ 1/ ,

Emenda Substitutiva

Subst "Ua-se o art. 79 do AntcprojQto na Subcomiss~o 0e
Educação, Cultura e Esportes pelo seauJ.nte:

Uart. 79 - O ensino é livre à l.n~ciativn Driva
da, observanas as disposições da leolslaçâo 00
ensino. -
Paráq~aFo Onico - As entJ.da~es oarticulares ~c
ens~~ozam ne autono~ia ~~Mlnistrativa c 'J.
nance~ra,_senço prol.b~~a nualauer intervenç50
ou ajuc:'a f1nanceJ.ra por parte: do poder públJ.co "-
estas ent~c1ac1es.". - -
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JUSTIFICAÇÃO SupriMir a palavra "públ~c;:o", rediqinno assim o artiao:

O Estado não deve interferir na esfera econõmico-~inan
ce~ra da escola.particular.

O Poder Públ~co, através ne qualquer ajuda finance~ra
ou intervenção na esfera econôM~co-financeira, acaba ~e se responsa
bilizar direta ou ind~retamente pelos acertos ou desacertos da esco-
la de livre iniciat~va. .

'~rt. 39 - O dever no Estado com o ensino de "to

dos os brasileiros efetivar~se-á pelas seouin
tes-obricrações:

I _ .••••••.... I/

JUSTIFICAÇÃO

________ TCXTOI.lUST1'ICAÇio ....,

'------------/--\--f-J.--------

a todos os brasileiros ,PJ SALATIEL CARVALHO

~,- 'Ll.d... IO/CC1USS;,o/lt.seO'lISsio -.

, Com. é!e Fa'n., Educ., CUlt., Esp., Ci, Tcc. e co-un ícacão

~
~;

A constitq~ção o~ve aplicar-se

em igualdade de condições sem qualquer tipo

forme"o previsto no art. 19.

de discriminação, con-

SALATIEL CARVALHO

Cl\PíTULO I

DA EDUCAÇ1i.O, CULTURA E ESPORTES

Emenda SUbstitutiva ao Anteprojeto da Subcomissão de Educação

Su~stitua-se o inciso V, art. 39, pelo seguinte.

"V - Assegurar a iqualdade (le oportunidades enu
cacionais, garantindo a todos, indepennentemen

te de con~ições soc~ais e econôwicas, o acesso

à ed~ão, cabendo à família a escolha do oên~

ro de educação a ser ministrada a seus ~ilhos."

1[_[
~-----------.... I:II.;....O/cc\lI:s'io/SI,..eclll':si.o-----------~ 800287-8
L~C:::o::::õI~.-=c::e:....:.F~a"1\:.:..!..,_Ed1:::::::~::'c:.:..,~CU:::::l::.:t::.:.:,:.....:E:::sp:::.:.:.!.,.-.:C:;:i~,_=.::::..:.•..:.e::...:.c::O'::.=.:.:.=n:.:.~::·ca=ç:.:ã::o:..... ...J

CAPíTULO I

DA EDl1l.:AÇÃO, CULTURA E ESPORTES

Eaenda Aditiva ao Antepr~jcto

JUSTIFICAÇÃO Acrescentem-se no art. 2Q os seguintes íncisos VII

~-----------------Tc:xTO/.Ju,l'''lc ..~lo----- ..,

SALATIEL CARVALHO

reza.
o inciso V do texto, como rediaido, oferece pouca cla-

atendido

JUSTIFICAÇÃO

Se o aluno não disp~e de. recursos e nao e

" VI I - garant i a de obaIsa de estudo a todo

aqu~l~ que, n~o dispondo de reçursos, nao

for a~endido na escola p~bllca.

VIII - 9aran~ia ~ iniciativa privada de

mi ol~:ar ens i no, com i ntervcnção dos Po

deres P~blicos apenas para que se cumpra

a legislação de ensino."

na escola p~blica, o Es~ado, para 9ar:an~ir a ef.etiva gratUidade de en

sino, deve assegurar-lhe, atraves da bolsa de estudo, as condiç~es de

atendimento.

e VIII:

~
~

CAPíTULO I
DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

/ \ !)

o texto aqui proposto apresénta as mesmas idéias, dando
ênfase ao dire~to e à responsabilidape da ~amília na escolha da edu
cação a dar a seus filhos.

,.,..,,----------- '\,tM.. Slo/colunio/luICOVISSÃO -.

Com. de Faro., Edt.Jc., a..,lt., Esp., Ca , Tcc. e Commdoaçâo

l

~énda Substitutiva ao Anteprojeto

Substitua-se o inciso III do art. 3Q pelo seguinte:

Se D Estado nao restringir sua intervcnçqo no ensino

particular apenas para assegurar o cumprimento da legislação de ensi

no, acabar~ se tornando rcspons~vcl por seus erros e acertos, inclusl

~em creches e pr~-escolas para crianças at~

seis anos de idade."

n III - garantía de educaç~o obr-igat;;ria, ve financeiros. n
JUSTIFIC"ÇX~

Já está na hora de o Brasil aprender a lição de Ani

SiO Tei~cira sobre a necessidade de se proporcionar educação pr;-csc~

lar, em caráter obri9a~~rio, pois ; p~bl ico que os educadores de todo

o mundo já concl~iram ser indispens~vel para a formação do individuo

a pre-escolaridade, como tamb;m constitui consciência que, sem SUa

obrigatoriedade, as crianças.pobres con~lnuar~o desatendidas.

EMENDA

CONSTITUINTE LíDICE DA MATA

JUSTIFICAÇÃO

O inciso VI do art. 2º do a~teprojetc da Subcomi~sãQ da
Educação , Cultura e Esportes oassa a teor a seguinte r edaç ãn , "g.'!.

rantia de en~~no público, gratuito e laico Dara todos, e~ tod:JS
os níveis.

~
~

______-.''- ~--_-AU1.0----------------,

cc-n, C~ Fu....'., I:C~·c.. , a.llt., r:~ .. , ex, 'i'cc. e CC:-~:.!1i.cação

____________ 'Ll"....O/C.C'I"ISSAo/'u'e: vusio> - - - - - - - - - - - -,

__---------------- llUO/.J1.STlrll:: ..'i.o-------------------,

Cl\P f 'l'ULO I

DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

Emenda Suprcssiva ao Anteprojeto da Subconissão de Educação

A formula;ã:J oroposta é mais abrang~nte do QU~ a conti
da no a~teprojeto é conte~Dlad~ a reivindica;ã:J de to~o~ os se

torps e~v~lvid~s no processo edJca~ion,J de qJe a edu~a~ão seja
pública, gratuita e laica, paTa tod:J5, e em todJS os níveis,



CONSTITUINTE LÍDICE DA MATA

r;;-r---------PlE'tAlllO/cONISSÃo/sUIlCOUISSÃO ,

• OMISSÃO DA FAMÍLIA,DA EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES? DA CIENCIA E
TECNOLOGIA E DA COMY~,W~~,~e~"iO-- ~_"",

EJ
1

EMENDA
800289-4

E TECNol

CONSTITUINTE LÍDICE DA ~ATA

PLENAAIO/cONlSsio/sUIlCONISS.lO------- -,

CtOMISSÃO DA FAM. ,DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ESPORTES,DA CIENCIA
re-r L_O_GI_A_E R~S2~Tyt!'Wi~Ç'-A-0--------------_.

EMENDA

Substitua-se o art. 3º dó anteprojeto oa Subcomissão da
Família do Menor e do Idoso, com a seguinte redação:

Art. 30 - O Planejamento Familiar deverá ser garantido p~

lo Estado, a húmens e mulberes atavés do direito da livre determl
nação do número de filhos, sendo vedado a adoção de qualquer prátl
ca coercitiva pelo poder público e por entidades privadas.

Emenda

Dê-se ao § 1$ do art. 40 do anteprojeto da Subcomissão da
Família, do Menor e do Idoso a seguinte redação:

,,§ 1º - O direito à saúde e à alimentação é assegurado,
devendo o Estado prestar assistência àqueles cujos pais não tenham
condições de fazê-lo.

JUSTIFICAÇÃO JUSTIFICAÇÃO

O planejamento familiar é questão de suma importância p~

ra o futuro dos brasileiros; conceitos dos mais variados e antag~

nicos vicejam nas diferentes tendências que se expressam atualme~

te no país.
~ fundamental que a Constituição defina o conceito de pl~

nejamento, garantindo o direito de opção do indivíduo para determi
nar o número de filhos e o espaçamento entre eles. Este direito
deverá ter como contrapartida b fornecimento pelo Estado não só
de informações, como dos próprios meios e técnicas anticoncepcionai
cientificamente aprovados.

Por outro lado, deve-se atentar para que o Estado e as e~

tidades priv~das, nacionais e estrangeiras, abstenham-se de exercer
qualquer' tipo de coação no induzimento sobre as pessoas que nece~

sitam de seus serviços. O planeJamento, no caso não se confundirá
com o controle da natalidade de cunho puramente demográfico mas
responderá às necessidades básicas da população dentro do contexto
de atendiemnto à saúde.

O texto dá mais preC2sao científica ao contéúdo do paEà
grafo. A cr~nça é o ser humano consider~do a partir do seu nasci
mento. O amparo à saúde e a alimentação do ser em gestação, int~

grado ao organismo de sua mãe, deve ser assegurando mediante a f!
tenção integral à mulher gestante.

ANTONIO CARLOS KONDER REIS

=----~_WHL--PLENAAIO/COMISSÃo/sUIlCONISSÃO----------.,

= TEXTO/.luSTII'ICAÇÃO ...,

Ao Anteprojeto da Subcomissão da Educação, da Cultura e dos
Espor-tes , (VIII-A):

JUSTIFICAÇÃO

Substitua-se os artigos 1Q, 2Q, 3Q, 4Q, 5Q, 6Q, 7Q, 11, 15 e
16 ~o anteprojeto, pelo seguinte:

"Art. 19 - A educação, dada no lar e na escola, e direito de
todos, assegurada a i gua1dade de oportuni dade, e i nspi ra-se nos ideal s de 1i
berdade e solidariedade e no prmc'ípto da unidade nacional.

§ 19 - O ensmo serã mimstrado pelos poderes publlcos e
pela iniciativa par-trcufar , obedecidos os seguintes cr-í têr-ios :

a) igualdade entre o homem e a mulher, veaaaa quaisquer d1S
crmnnações em razão do nascrmento, raça, cor, credo rellgioso ou origem;

b) o ensino público ê particular de nlvel primãrio e medio
serã ministrado em ringua nacional;

c) o ensino publico de 19 e 2Q graus serã gratuito;
d) o ensmo particular de 19 grau serã gratuito e o de 2Q

grau gratuito para os alunos carentes, cabendo ao Esta do o custei o na forma da
lei;

e) o ensino dos seis aos quinze anos e obrigatõ~o;

f) o ensmo píib l i co e patticular ulterior ao de 29 grau serã
gratui to para quantos, demonstrando efet1 vo aproveitan-ento, provarem falta ou
i n~ufi c íênct a de recursos, cabendo ao Estado transferi t recursos, na forma da
lei, às escolas particulares;

g) o ensino religioso, de carãter confessional, de matric!:!.
1.. fa,cultativa, const í tur râ disctpl ma dos hcrãr-ios normais de 19 e 29 graus,
f'acultada , na forma da Ier , a ind1cação dos professores pelas confissões ~e

ligiosas i nte ress adas; d o o •• f o das carref ras.) o provimento os. cargos 1mC1a1S e 1na1S
do mag1ster10 de 19 e 29 graus e super-ior , quando se tratar de ensino pübti

co, serã feito medi ante concurso de prova e de tl tul os;
i) e qarant i da a 1iberdade de cãtedras
j) o enS1110 publico de 19 e 29 graus serã descentralizado,

cabendo pr-i or-í tar-ianente , o de 19 grau aos municlp10s e o de 29 grau aos Es
tados na forma de 1e1 complementar que estabelecerã mecamsmos de transfere.!!.
C1a automãtica de recursos têcní cos e f'mancei ros da União para os demais nI

veis de poder;
k) as empresas agrlcolas, industnais e comerc i ars mante-

rão, na forma da lei, ensino primâno gratuito a seus empregados e filhos,.
destes , bem como em cooperação, aprendizaqem e tre1 namento a seus traba1ha
dores.

A alteração aqui proposta, da inserção do texto "assegurf!
do o acesso à educação, •... ", justifica-se da seguinte forma:

_ O Estado garantiodo. o acesso à informaçãà e aos méto
dos contraceptivos, afasta a possibilidade de que interesses naciQ
nais ou estrangeiros e de setores governamentais interf2ram na re
produção humana.

- Este dispositivo ensejará a criação de condições objeti
vas e democráticas para que brasileiras e brasileiros decidam so
bre o ~lanejamento da procriação.

- Tal inclusão vem integrar à Constituição norma contida
na Convenção Sobre a Elim2nação de Todas as Formas de Discriminação
Contra a Mulher, de 1979, ratificada no Brasil pelo Decreto nº
89.460, 20.03.84. De acordo com a referida norma, incumbe ao Esta
do informar e assessorar a família sobre o planejamento da reprQ
dução.

= --'L:.::O:.::G"'IA:..:...:E:....:::D~.f,~~~~,t,Ç,%~O"---------------

EMENDA =l
Altere-se no § 1º do art. 3º ao t eproj e t.o da Subcomissão cIl

Família, do Menor e do Idoso para a seguinte redação:
§ 1º - Os programas de planejamento familiar levarão em I

cânta das condições de habitação, saúde, educação, cultura e lazer
a serem conferidas às famílias, assegurando o acesso à educação ,
à informação e aos métodos adequados à regularização da fertilid~

de, respeitadas as op~ões individuais.

'''OHm,"" U"" " "''' J I -I
r.-r--------- ,.I.ENAkJo/CCl.llS!lÃO/SUbCOMISSÃO--- - 800290-8

rssno DA FAM. ,DA EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES,DA CIENCIA E TECNO-
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1) os currfcul os de 19 e 29 graus

sino da lingua nacrone l e da matemâtr ca e incluirão,

rias, o estudo da Constituição e Horal e Chica."

JUSTIFICATIVA

darão pri Orl dade ao en

carno matérias obrigatõ-
O pais que nao a adote ficará em posição de das

vantagem.

O processo decisór;l.o de sua implantação nao pode

estar SUJei to as vicissitudes de v<>tllçiío dos trabalhadores da

empresa.

al unos escolherem

realmente livres.

A emenda visa assegurar a participação da iniciativa parti.

cular nas tarefas da Educação - condição indispensãvel para que ela seja d!

mocrãtica.

Com todo o respeito, quero, ainda, lembrar o nobre Relator,

a Comissão e .os senhores Const i turntes que, aprovado o anteprojeto , oBra

sil darã ao mundo um exemplo grotesco de incoerência: recursos publlCOS po

derão ser repassados a associ açóes culturais, clubes de futebol. en:presas t~

atrais, cmematoçrâficas e a muitas outras, mas não poderão ser repassados a

escol a:

CUNHA BUENO .----,11 =1
CO~1. DA FMltLIA, EDUCAÇ1io, CUI,1'UIlA f: ESpanTES DA

crÊ.NCIA r; TECNOI.0GTl\ F-DA_c.QNhm.J.GJi~io_-__. ----_-----

Há o risco, de interesse momentâneo do agrupame!!.

to específico de empregados de uma empresa,opor-se à automação.

Deve-se oferecer garantias. ~ participação da cl~

se trabalhadora no desenvolvimento econômico, mas não através

de emperrar o próprio processo.

EMENDA

,..,.,~--------- 1'1.tNU.IO/COWltIÃo/au'tCJI"'lio

uma

que

trie

A prerrogativa dos pais , responsãveis ou

a escola - piibl i ca ou par-trcul ar - é timbre das sociedades

t '0 que pretende a emenda.
Supri me-se, ai nda, o dl spos 1 ti vo sobre vi ncul ações,

vez que, ao anteproaeto prôpr! o, foi apresentada emenda, determi nando

elas sejam objeto dos Planos Nacionais de Desenvolvimento, de duração

nal ,

- o § único do a r-t a.qo 52 do Anteprojeto da

Subcornissfio da Clência e Tecnologia e Comunicação, pCfssa
a ter a se~uinte recação:

os

<lO"Conceder-se-á mandado de segurança

legítimo 1nt~ressado para assegura~

d1reitos tutelados neste art1go".

JlJSTIF'!C~.1·IVA

ELIEL RODRIGUES

EMENDA ADITIVA
r,:"I----------------- TEXTO/olUSTlfIC.çio-----------------...,

I!JC. Constituinte

O § único elo a r t aqo 5. adotou a expres

são "Habeas Data ll
, querendo se referir -à medida jud1cíal

de amparo à retificação das informações existentes em t1ba~

C05 de dados".

Jurídi

para,

llHabeas

t ..rminología

Justificativa

instituto do

Não há, porém, na

ca, o termo "Habeas Data", e não há

pela aflnldade do procediménto com o
Corpus" tentar-se íntroduzí-lo.

IIHabeas Corpus" não é apenas vocábulo,

mas inst~tuto Jurí.dico com contornos próprios, p não pode

s~rvir de ~uporte, por semplhanç8, para Sua extensão à
situações ]uríd1Cas de outrA natureza.

~ inegável o papel educací.onal e a grande ajuda que prestam à co] eti

vidade as escolas fundadas e/ou mantidas pelas entidades religiosas ou ce.!:!

tros comunitários, ou ~quivalentes, no âmbito nacional.

JUSTIFICAÇAO

Acrescente-se ao texto final do Art 79, do Anteprojeto constttucional

elaborado pela Subcomissão da Educação, -Cultura e Esportes, mai3 o' seguinte

dispositivo:

Art 79 _ . • , sendo proibido o repasse de verbas pú-

blicas para criação e manutenção de entidades de ensino particular, salvo

çelas ligadas ou pertencentes a instituições religiosas ou de caráter com.':'.

nltário, sem fins lucrativos.

Salatiel Carvalllo

Com. de Fa..n., Educ., Cult., Esp., Ci, Tec. e COi"n.micacão

,.,..,,.- ."'l.....uo/cclol'sSÃo/cu.CO.lssiõ)-- -,

,.,..,,.--'--------------- '1luto/~US1'lt1C:.açio--_- -_-_-----....,

m~--------------AutO.

t
Voltad~, por outro lado, para a população mais pobre é justo que veE.

bas públicas sejam a elas destinadas.

Sem fins lucrativos e carentes de recursos, nada mais justo que perml

tir ao poder público, a opo~tunidade de prestar-lhes o devido amparo para q..e

não apenas possam subsistir, como ampliar seu atendimento, pelo desenvolv.!.

mento de seus trabalhos.

CAPíTULO J:

DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA E DA Ç,Qí:lg~H;!ll'~'",O'-- _

fD CUNHA BUENO

,...,,.- ~- I'LI:"',."lO/COllll"io/.IJ.COIlU:uio-----------,

COMISSÃO' DA FAMÍLIA, DA EDUCA ÃO CULTURA E ESPORTES

~'
~

~ubs~i~ua-se o inciso VI do ar~. 2º pelo se9uin~e:

H VI - gratu,j dade de ens i no, aos que com

provarem necessidade, em todos os ni-
EMEND1.

-~is."

F~ca supr1ffi1do o 1n0150 111 do Art. 7 2 do Ant~

projeto da Subcomlssão da Clência e Tecnologla e da Comunicação.

JUSTIFICAÇÃO

A automação é exigêncla histórica

tanto na economia capitalista como na comunista.

presentânea

JUSTI FI c.\çXa .

A escola.~~-não.a~inge todos os nlveis e todos

os recan~os do Pais. H~ necessidade de 9aran~ir a 9ra~uidado não so

do ensino público, sob pena de se deixar muita localidade e ~ muitos

cursos sem atendjmen~o da respectiva popúlação escolar, por falta de

esco I a esta~a I .
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Por outro lado, se.houver alunos que, por condiç~es

econ~micas ou por opçao, não quiser a gratuidade, importante que nao

se desperdicem recursos.

"O pat.rí.mônao hJ stórJ.co. f artístico e cul-'

tural público seri obj e t,c CE' anua 1· ""ame analí t a.co e pl"riciê:l.
para garantia de &ua preserv?çeo, nos termos d;:"lel.. 1l

JUSTIFICF_TIVF

Consideramos fundamental que, a cada ano,

ha]e um exame analítico e periciBl do p?trimônio hJ.stórJcc,

al1ís1ico f> cvlturel público, mormente do acervo tomb~c(l.

assifitirncs, a t.ue Lmen't.e , a verdadeira dilS
pidação ele monumerrto s e obras histórl.ca~, e s s i.m como extravie

ou d~~apàrecirnento àe documentos de ineRtimável valo1, ew de

cOrlPnCl.a de várJ.of?' f?.torE's, um dos. que1.5 a falta de levé-ntame!}

to sJ..stemático, por órgão compe t ent.e , de s COful5ç<tões de manuten

ção e proteção contra o vanC';::tlisIl'CI e: a ação dos agentes tempp~

rais.

Salatl~1 Carvalho

CAPf~'ULO r
DA EDUCAÇÃO, C'JLTURA E ESPORTES

DIENDA SUBSTITUTIVA

>
)

1=\1r.-,----------------- 't(UO/.,/USTlflCAÇio --''-- .., ~

m-:-:::-::-------.,----- AUTOIl

t
1"":'-:---------- I't,.ucÂ,1l0/CO\l:lssi.o/cvaco Mlssio .,

Com. de Fa1t., Ecluc .., Cult., ESE'., Ci, Tec. e Ccnmicnção

Substitua-se o inciso II do Artigo 29
do Anteprojeto Const1tucionai da Subc9missão da Educa~ão, eultura e

Esportes, pelo seguinte:

1:;,------------------ TEkTO/.lU'TIFICAÇÃO------------------.

de ensino pUblico

culares

-----7'<rt • 29 •••••••••••••••••••••••••••••••

rr - pluralismo de idéias e de institui~ões

ministrado eM estabelec1mentos estatais e parti.

o
'l CUNH.l\ BUENO

PlI:tI&.klof(.OIl. ni.of ..u.t.o.I ....io---------__..,
CON. DA FIIM., DiI E.C'., Df, Ct:LT. E FSP. ["lA C. E TECNOL.

~~
~,

JUSTIFlCA':'.ÃO ENENDA

- Considera-se público tudo a~uilo ~ue

está aberto livremente ao povo, ou seja, ao grande público, regi

do pelas normas legªis.

- ~uanto às Entidades Mantenedoras, os

estabelecimentos de ensino públ1co se divideM em estatais e parti
culares.

Inclua-sé no cntc?roJeto da Subcomissão
VIII-A:

110 patrim8nio hjEt6rico, artistico e cul

tural público s.€r~ ob:;etc. Cf' anual exame ane Lf t Lco e per ac í a L,

para garant~a' dc-: sua pre se r ve ção , nos. termos da Le i.v "

_______________ .uto._.:-._~_- -------]

tJ .
r.-.-_--- "t.C,.;,..'O/GOlIlssio/cuac" ..,ssio------------,

com, de Fam., Educ., Cult., Esp., Ci, Tec. e Corrunacaçâo

JUSTIFICF.TIVF

Corsiderarrros fUIldamental que, a caDa ano,

haJB um ey-affie an~lít1co e periciel õo patrimôn10 histórJcc,

a21 íS1 ico f> cvltural públ1.co, mormente õo acervo tom}')ccCr.

CAPíTULO J:

DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

Eaenda Svnstitutiva ao Anteprojeto

SubstItuir o § 2Q do a~t. 16 pêlo seguinte:

u§ 2Q _ A empresa que mantiver ~scola5 ou bolsas de

estudo para emp~egados e filhos de empregudos pôde-

aSf~ctimc~, êtuçlmen~E, ê verdedeire d1l~

pidaC;2o (1e n.onuman t o s e obras hi5tóric~s, a s s am como extravie

cu df"fê-pàrecl.menta '~e dOCUffiPntclf' dF' :Ln€f'tJ..wável ve Lor , v err àp,

cClrl;'nC1e d e vár~o~ f e t o r e s , uni dOE" qua-:-.s a falte de le"C'rtame~

to sif'temát1co, por 6rg~o co~prtFn~~~ dF5 ccrl(~:ç~eE de manuten

ção e proteção contra o vanGD1J.sTI'cl e a açâo : dos agentes tempo

rais.

-

o objetivo do principIo; obrigar ~. empresa a ministrar en

sIno para os emRresados (e 0';0 funcion~rlos/-expr~ss~odestinada: . ..a

servidor p~blico) e os filhos destes. N~o sendo especializados da em

pr~s~ a atividade escolar, a manutenção de estabelecimento de ensino

pode~~ ficar mais cara. A bolsa de estudo equivale ~ man~tenção de es

cota, com a vantagem de descentralizar e desburocratizar o atendimen-

Brasília, 29 de maio de 1987

~~ descontà~ a respectiva despesa do

to.

do salárjo-educaç~o."

.JUSTI F I C.\ ÇÃD

f I 11

recolhimento

~- ~~~J1A 'BUE-~CJ ~-----."""-------------------] I-I
-,------------ ------ '''"''','".,''"''''''0.''..0---- ------ ------ ~--J 800301-7P ~~ COM. D~ FAM., ED., CULT., ESPORTES, DA CIENCIA E

r:-r_Tjõ.:ç..N.9l1.QÇ? :hl!~_DLÇQ.C'1º.N.~Ç.[\..Çhº- -( ~-, .I.~m .tAÇAO------------

I.:'..J '
EMENDA

Supr1ma-se o artigo 5" do AnteprOJeto da

SubcotnJ.ssão d e Ciêncla e 'fecnolog1a e de} Comunicação o diRPOS

to Ilin finis n assim enuncl.ado: ltmediante procediment.o Judicial

sigiloso ll
•

JUS'rIFICATIVA

ampl"ía.c, na

o condl.C10na

o Artigo 52 obJetiva conceder ao ~nteres

sado a retifl.caçno de dados incorretos sobre ele cont~dos em

cadastl.·os púb) icos ou pzr.vado s .

Dentro desse propósito, assegura a r e t a>

ficação "mediante procedimento judicial SJ.gtloSQlI ..

Esse adm1nículo em lugar de

verdade restr1nge o d1reito à retificação, porque

ao procedimento Judic1al.

EMENDA
800299-1

EMENDA
rnc Lue-e e no e n t e p ro j auo da

VIII-A:

CUNHA BueNO

I"\.!."""\O/COW1:.siol&u.CG..Ie.'ÃO------------,

Corl. DA FIIM., Dl' ECo., Dl, cr;LT. E ESP. DA C. ],: TECNOL. 1

~~ AUTOII;---------------,

tJ
f:J

__. TEkTO/JUSTIFlt.AÇj,Q--------------ir subcorms sâo I
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A garantia de uma pensão para o homem-esposo, emb2
ra seja uma novidade no texto constitucional, Ja
existe, eventualmente, no d~re~to de famil~a bras!

le~ro.

Só poderá haver rec~procidade de d~re~tos, se ao

casal estes foren garantidos.
Por esta razão é que se faz necessár~o estabelecer
a pensão masculina, nos casos especificados pela

le~ ord~nár~a.

Pela legislação em v~gor, somente a mulher percebe
pensão, após o falecimento do seu mar~do ou compa
nhe~ro.

§ ~9 - F~ca assegurada ao homem uma.pensã~ quando do fa
lec~mento da mulher, nas cond~ções que a lei deteE

minar.

JUSTIFICAÇÃO

CONSTITUINTE SARNE~ FILHO

Sua .supressão não priva aquele que se SC~

tir prejudicado pelo registro informat~vo ~ncorreto de lançar
mão do pràcedimento judicial, se o administrativo revelar

se ~neficaz.

Quanto a imprimir ao procedimen~o Judi

cial a observância do lI~igil01l, trata-se de faculdade que tod?

aquele que.....!ecorre ao ,Ppder J!-,d~ciário tem o direito de pedir,

cabendo ao juiz decidir sobre o pedido.

Substitua-se o caput e o § I" do Art. 3" do AnteprOJeto da
Subco~~ssão da Família, do Menor e do Idoso pela seguinte redação:

....- TUTO/JUSTlfIC...ÇÃO --,

Wr--------------AUTOII:
t

Art. 3" - O casal tem o livre arbítrio sobre a dimensão da
família.

Ora, uma Constituição ao refletir os anseios e expectativas

de uma sociedade deve fazâ-lo ao nível de direitos, de princ1p1os: s

~ssim a Car~a não será emendada ao sabor das conJunturas políticas.

§ I" - O Poder Público, com a colaboração de entidades repre
sentativas da sociedade civil, garantirá o acesso aos meios e métodos
de planeJamento familiar recomendados pela medicina.

JUSTIFICATIVA

O planejamento familiar é direito humano reconhecido não só
pela Carta da ONU como par várias Constituições Estrangeiras (Peru, Por

tugal, Equador, etc ••• ). Autor da proposta n" 3.932 que d~spõe SObLC a
matéria e que foi atendida pelo Relator em seu Anteprojeto, submeto à
Comissão a presente proposta, visto o Anteprojeto aprovado pela Subco
missão fugir da alçada constitucional da matéria dispondo casuística 

mente.

~
~

JUSTIFICAÇAO

Art.29 - Compete à União, aos Estados, ao Distrito Fe
deral, aos Territórios e aos Municípios esti
mular o turismo e O lazer. Cabe à União, nos
termos da lei, defender, preservar e proteger
os valores turísticos e estimular as ativida
des do setor, como fatores de desenvolvimento
cultural, econômico e social do País.

a seguinte redação

• COMISSAO DA FAMILIA OA'l::'ÕÜC"Áe'l\'Ii':''é~tll'R'Ã''E ESPORTES, DA CIENCIA E
CNO OGIA E DA COMUNICA AO

SUBCOMISSAO DA EOUCAÇAO, CUl..TURA ET~~r.9,~JT~'~""'-----------------'
~ .

Dê-se ao Artigo 29 da redação final do anteprojeto

t= CONSTITUINTE MAX ROSENMANN

~
~FAMíLIÁ~'·DA/·~·Ó·õ·Ôiç·linõ':'iCUL TURA E ESPORTES, DA

t= Constituiote LYSANEAS MACIEL

~
~

Senador Const~tu~nte LAVOISIER MAIA

II - atendimento, através do ens~no supletivo, a toda a popu

lação que não frequentou o ensino fundamental na ~dade

própria;

Insira-se, após o ítem I do art. 39, o segulnte ítem, remune

rando-se aos demais:

Num~rosos países arrecadam, hoje, direta ou indiretamen

te, através das atividades turísticas, considerável parcela de recursos, inclusi
ve em moeda estrangeira, para financiar seupróprio desenvolvimento e para refor

ço de seu orçamento cambial.

No mundo, a atividade de turismo já ocupa o terceiro
lugar em orçamento em orçamento econõmico-financeiro, o que, infelizmente, não
acontece no Brasil, por falta de apoio conveniente e da definição da propriedade

política do setor.

... 'LUAIUo/coUlSsio/suacoNls,io------------,

Subcomissão da Educação, Cultura e Esportes vIII-l
r::-r TEXTO/.lUSTlrlc...çÃO -,

Inclua-se o seguinte:
"Art. O Congresso Nacional, a cada quatro anos, oromoverá a
revisão das concessões de emissoras de rádio, AM e/ou FM, de tel~

visão ou ~esmo das estações retransmissoras de qualquer tipo, i~

tegradas ou não em rede."

O texto sugerido nesta prooosição procura oôr termo a
essa prática indesejável, oermitindo que o Congresso, através de

mecanismos revisionais que adotar, acompanhe de perto essas cent~

nas de concessões, que proporcionalmente já superam, na atual ~

dministração, àquelas deferidas pelo último Governo dito revoluci~

nário.

JUSTIFICAÇ1l0

O domínio da comunicação ~onduz a inevitável poder de
convencimento da opinião pública. Infelizmente essa verdade, que
deveria servir a altos objetivos nacionais, tem sido aproveitada
para a formação, ou deturpação, da consciência oolítica,dcnuncia~

do que cer!as emissoras de rádio e de televisão podem usar do f~

vor do Estado, e que oortanto pertence e interessa à oopulação c~

mo um todo, exclusivamente em proveito pessoal ou de facção oolí

tica.

.... rElCTo/..USTlf'lCAÇÃO -,

tJ Deputada WILMA MAIA JUSTIFICAÇÃO

,.,., Tl:XTO/.luSTI,.IC...Ç,i;O -,

Acrescente-se ao art. 29 do § 59:

O Anteprojeto destaca-se pelas .garantias de acesso ao

ensino fundamental e obr1gatór~o, reconhecendo-o corno um di

reito públ~co subjetivo. Falta, porém, explicitar que o d~re!

to à educação não se restringe ãs cr~anças e adolescentes.
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Subcom1ssão da C1ência e Tecnologia e da Comunicação
VIII - I'

JUSTIFICAÇÃO
O direito de imagem é uma das inovações das Consti

tuições modernas, com as de Portugal e da Espanha.
Não basta assegurar legalmente o direito de respos
ta. Há necessidade de garantir-se, também, O DIREITO
A IMAGEM, ou seJa a capacidade legal de coib1r a de§
virtuação da imagem do indLvíduo, atravês de notí
cias escritas, falada ou televisadas.
O direito de resposta sempre é ut11Lzado A POSTERIO

Ri.

O direito de 1magem será exerc1tado A PRIORI.
Isto quer dizer que, enquanto o primeiro ê um dire1
to repressivo, p segundo é prevent1vo.

O art. 16 passa a ter a seguinte redação:
Art. 16 ~ ~ livre qualquer manifestação de pensamento, sem que

dependa de censura, respondendo cada um, nos casos e
na forma que a lei preceituar, pelo abusos que come
ter. ~ assegurado o direito à imagem. Não é permiti
do o anonimato. Toda mátéria não assinada será de
responsabilidade do órgão que a divulgue. ~ assegurê
do o direito de resposta. Não será tolerada propaga~

da de guerra ou procedimento que ,atente contra as
instituições, 'ou promova preconceitos de raça ou
classe.

sidades(-prllprias e da sociedade em geral.
Considerando os vaiores extraordinários de democra

cia, solidariedade, civismo e justiça social, incorporados pelo Coo
perativismo e associativismo, pleiteamos que este sistema seja ens!
nado, na teoria e na prática, como exigência constitucional, em to
dos os niveis de ensino brasileiro, divulgando seus principios e sua
doutrina, como forma alternativa de organ1zação sócio-econômica da

sociedade.

~_--__--_--------TU,.o/"uSTI'IC...Ç.O----------------___,

(:J Senador LAVOISIER MAIA

1dade
ingres-

Aqueles que não frequentaram o enS1no fundamental na
própria devem também ter assegurado o seu direito de

sar ou voltar ,ã escola.

Senador Constituinte LAVOISIER MAIA

Acrescente-se o segu1nte'parágrafo ao art. 79:

JUSTIFICAÇÃO

Parágrafo On1co - O não cumprimento do disposto no caput

deste artigo implicará em suspensão da transferêncid de
verbas destinadas ao Estado ou Município que desobedecer
ao preceito const1tucional.

A efetividade do ensino depende em grande parte
da seleção de professores com base no mêrito. O ingresso
no quadro~ocente deve estar livre da influência de fat9
res político-partidários, sendo o concurso público o me
lhor meio de evitá-la. Por isto, reforçamos o d1SpostO
no Anteprojeto com uma sanção específ1ca em caso do não
sêr c~~prido o mandamento const1tucional.

sidades prllprias e da sociedade em geral.
Considerando os valores extraordinários de democra

cia, solidariedade, civismo e justiça social, incorporados pelo Coo
perativismo e assocíativismo, pleiteamos que este sistema seja en~!

nado, na teoria e na prática, como exigência constitucional, em to
dos os niveis de ensino brasileiro, divulgando seus principios e sua
doutrina, como forma alternativa de orqaniz~cen sócio-ecnnôl"ic~ da
sociedade.

""'.- ::- 'Lt:HAIlIO/COUI:UÁo/su.cOul,nÃO---------------,

Subcomissão da Educação, Cultura e Esportes \'111 - i

~.:'r--;;C:-o-m..,i;-s:-s:;ã..o-:dar:-;=Fa:-m=1r-li"1i;::-a, ·1f~·~cfQ~·açtf6:Ulé~".Lt'Ó'i-ãEsp:craClêíiciã~ TeC
Com. Subcom. da Educa ão Cultura e Esportes

""'-------------- ..UTO"--------------~

r:'1.---------------- TUTO!oIUIT11"IC...çio------------------,

f? MAX ROSENMANN

~.- n:XTO/oIUSTIf'ICAÇio,-----------------

W
l_ Deputada Constituinte WILMA MAIA

Inclua-se onde convier:

Art. _"O ensino do cooperativismo e do associativismo cons
tituirá disciplina de matricula facultativa nas escolas e institui

ções de ensino d.e todos os graus".

JUSTIFICATIVA

11-1""'.---------- .LtN'..tO/COMI"ÃO/SUICO.ISSÃ4< -:-_____ lIOO31G.a
Subcomissão da Educação, Cultura e EsportesVII1 - A

'-~=:':"':"':"::""":~~~"':"-__-=""'::':":"':"'::';:':~__---J

f:'lr---------------- TEuol"uSTI'tCAÇlo<- --,

O movimento Cooperativista, na sua concepção moder
na como ~istema sócio-econômico, contando apenas 143 anos de existê~

eia vem atuando em todos os continentes, tendo-se evidenciado como
um instrumento eficaz de organização democrática da sociedade, uma
forma adequada de distribuição da renda e uma alternativa eficiente
na busca do equilibrio entre o social e o econômico.

Dê-se ao Item II do Art. 39, a seguinte redação:

II - garantia de atendimento em prê-escolas às crian
ças de quatro e seis anos de idade, em caráter de o

brigatoriedade progressiva:

JUSTIFICAÇÃO

Diante dessas evidências, os governos das mais dive!

sas tendências politicas têm aberto espaços para o sistema cooperat!
vista, inserindo-o na própria constiturção como, por exemplo: Iugu~

lávia, Tchecoslováquia, Itália, Espanha, URSS, Grétia e Portugal. I
negavelmente, o cooperativismo se cosntitui na melhor forma de ate~

der aos anseios mais profundos do homem, qua são a igualdade e a li

berdade.

O cooperativismo é um movimento autogestionário, no
exercicio pleno da cidadania onde, pela aplicação de seus principios

norteadores, gera as condições necessárias para a formação de pes
soas que passam a interagir umas com as outras, praticando a ajuda
mútua.

A educação pré-escolar apresenta importância cruci
al em termos nutricionais, sociais e, sobretudo, edg
cacionais. Assim, a nova Lei Magna não pode deixar
de lado este grupo etário, que se encontra num perí9
do crítico para a sua formação. Tendo em vista ~s

proporções deste contingente demográfico e a dificu1
dade de se atender a múlt1plos obJetivos com recur

sos escassos, propomos a obrigatoriedade progress!
va. Deste modo, com a flexibilidade da Lei Maior, P9
der-se-a atingir gradativamente a cobertura deste
grupo de crianças. Consideramos, por outro lado, que
as creches devem ser objeto de outro título da Cons
tituição.

o Sistema Cooperativista valoriza o trabalho, geri~

do os meios de produção e destinando-os para a satisfaçlo de neces-
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dica, alimentação, recreação, educação. A aplicação desses recursos •
deverá permitir a admissão de médicos, assistente~ sociais, professo
res, administradores escolares e demais profissionais dedicados a ga
rantir esse atendimento em seus múltiplos aspectos. O Deputado Ruy CO
do disse: " cuidar da criança é garantir o futuro e defender a pátri;
~ P~ciso prepará-la para sei gerador~ de riquezas e não mais consumi
dora de impostos, com cadeias e FEBENS, a criança é muito mais que o~
ro. florestas e terras férteis, ela representa a verdadeira riqueza 7
de um povo".

Dê-se a seguinte redação ao § 59 do Art. 10:

§ 59 - Os Municipl.os a que se refere o parágrafo a~

terior elegerão os membros dos seus Conselhos de
Educação pelo voto popular, direl.to e secreto após
as eleições para a respectiva Câmara Munl.cipal.

~ Deputada Constituinte WILMA MAIA

r.r--------------- TUTO/"lUSTIP1Ca;ÃO----------------,

11-1r':"I--------- 'l.INARIO/cOlollUio/IlUICO... uio _, 800311-4
subconusaâo da Educação, Cultura e Esportes VJII - 1.

'----=-~c...:.;.;_::...~=~~==-::.....=:~:...::..:~__-J

Acrescente-se um parágrafo ao item VII do art. 29 do antepro
jeto da Subcomissão da Educação, Cultura e Esportes (VIII-a), com;
seguinte redação:

r------~------..TO.-------------~

ID ~LlN.i"ID/COJil"do/ul.coau"io

C COMISSÃO DA FAMfLIA. DA EDUcAÇ1lO CUL'J'!JRA E ESPORTES
f':'1- TIlXTO/~USTI.IC_çiO ..,

PJ SENADOR CONSTITUINTE RONAN TITO
A eleição dos membros dos Conselhos Municipais de
Educação na oportunidade indicada visa a evitar que
fatores po~iticos estranhos â educação tenham gran
de influência sobre a votação •• Deixando-se a esco
lha para após as eleições da respectiva cãmara Mun!
cipal, poder-se-á ter garantia adicional do compro
metimento dos conselheiros com a educação.

JUSTIFICAÇÃO

JUSTIFICAÇliO

"A aposentadoria aos vinte e cinco anos só é garantida ao
professor de dedicação exclusiva que não tenha outra profissão
ou emprego."~

~
~r----------'LI-.illllO/cOMlIl1o/aulco•• sdo -.

EDUC., CUL'r. E ESPORTES, DA CIENC. 'rEC. COM.

m AUTO.

[=constituinte VASCO ALVES

1':"I-----------~--_TIlTO/ ..un"~&Çio---------------_,

Acrescente-se ao anteprojeto aprovádo pela SUbcomissão
"da Ciência e Tecnologia e da Comunicação, o seguinte artigo lO, r!
numerando-se os sUbseqüentes:

"Art. 10 A energia nuclear será utilizada exclusiva
mente com finalidade pacIfica, de forma si~

tonizada com a pesquisa e o desenvolvimento tecnológi
co do País."

JUSTIFICAC!O

Há uma necessidade de valorizar a profissão de professor, pro
piciando-lhe remuneração condigna e incentivo p~ra dedicação exclusf
va, Se por um lado não é justo conceder aposentadoria antecipada a;
professor que venha exercendo outra profissão, por outro l~do impõe
se recompensar aquele que lhe empresta total e exclusiva dedicação :
Talvez o maior prêmio seja a boa remuneração, e isto está sendo bus
cada em outros dispositivos desta Constituição. Esta emenda te~ ;
mesma justificação apresentada ao dispositivo que proíbe a acumula
ção de cargos públicos quando um deJes é o de professor. 'emos qu;
valorizar a profissão de professor e não considerá-la como um '~ico"

ou a segunda profissão.

supra

e pr!

o objetivo maior do desenvolVimento da Ciência e Tecn2
logia ê justa~ente o de promover a paz e a melhoria da qualidade de
vida dos cidadãos.

A definição explícita na Constituição da utilização e!
clusivamente pacífica da energia nuclear representa uma garantia p~

ra a população de que, sem seu conh~cimento, se delibere em seu n2
me, pela construção de armas nucleares em nosso País, fato que ce!.
tamente mereceria a repulsa da maioria do pobo brasileiro.

Sala das Sessões,

sável pela empresa empregadora.
S 69 - Cada sistema de ensino, seja público ou particular, t!

rá, obrigatoriamente, de manter serviços adequados para que o aluno
tema condições de obter um bom aproveitamento escolar.

S 79 ~ O preceito constitucional contido nos §S 19 e 29

sãç diretamente aplicáveis e vinculam as autoridades públicas
vadas e seus respectivos representantes."

JUSTIFICAÇÃO

r:T TI.XTot..USTIFlcAÇi,O ....,

- JUSTIFICATIVA -

ART. Ficam as Prefeituras Municipais obrigadas a aplicar 30 por ce~

to de sua receita, aí incluídas as transferências, em creches, educa
ção pré-escolar e ensino até a oitava série do primeiro grau.

1. A idéia básica que inspirou os dispositivos sugeridos é a de
transformar em prática o discurso mais ouvido e mais aplaudido pela
Nagão. Há um 'consenso histórico quanto a.prioridade a ser dada ã Edu
cação. Não há opinião divergente sobre essa matêria.

3. A exigênCia da aplicação de 30\ do orçamento não e l.novação,sa
vo no que diz respeito ã elevação do percentual. A novidade está no
estabelecimento de sanções aos gove~nan~es,.pais, empregadores e t~
dos os demais responsâveis que negligenciarem o cumprimento do pr~

c~ito_co~st~tucional.que toda Nação Teconhe~e ser prioritário. EquC!
çao nao e despesamnslnvestimento •

Sala das Sessões,

2, O conceito de Educação abrange a saúde, alimentação e transpo~

te. Os dispositivos sugeridos se dirigem especialmente ao ensino bá
sico e incluem a obrigação de proporcionar, além do ensino formal:
alimentação, assistência médica, livros e material escolar como
tá no S 69 , "manter serviços adequados para que o aluno tenha
ções de obter bom aproveitamento".

SERGIO BRITO

Baseia-se a presente Emenda em proposta do ex-deputado Ruy Côdo
que foi apresentada ao Congresso em 1983 e mereceu inclusive parecer'
favorável do relator João Calmon. O que se pretende é a municipaliza
ção do ensino fundamental, passando as Prefeituras a destacar de seus
orçamentos 30 por cento para o atendimento a crianças de zero a qua 
to~ze anos, no mínimo. Esse atendimento deverá dar-se, amparado por
••sa,parcela do orça~ento. em todos os seus aspectos: atendimento m~-

r-------------- AUTOft- _11-1~ ......10"'·,,··'"·..,·,..·,-------------,1 800313-1
~-=_=~I1\~FIMD..JJ\=~c::,11\~8lOQ!J=JC::c::,w.::::::nm=.=E~I::f(R~!!::IES~,I1\~r:::IeOA~~E~la:N~.E~CXJ:U:!IOQtJ~~iC:!....J,

(:J CONSTITUINTE
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~ SENADOR CONSTITUINTE RON;;o~ITO JI_Im '1.I:NÁIiIIO/CO.,IISdO/lUICOMlnlo----------

J
800315-7

CL._..,J;CilJO!r!lM!!I;.iS~SA80!LD!l.A1LFt:.AMBarlj!L...,IUA'I.....JDll.AUEUDll.UI.!.C<i,AIJ,C;;;.ã"-Ol.o.,...J.C..ulT!,LLclT.ulT.IlR.aA......cR......cR.:>.S"'pOu.Rl1.Tl.R",S:>-J"
.... TlxTo/.n'srl"cAçlo --,

o art. 19 do anteprojeto apresentado pela Subcomissão VIII-a.
passa a ter a seguinte redação e parágrafos:

"§ 19 Reservar-se-á, prioritariamente, para entidades
comunitárias, eduoacionais, sindicais, cultu

rais, cooperativás de profissionais de comu~icação e O!
ganizações político-partidárias. canais e freqüências
de rádio e televisão."

"Art. 19 - A educação é direito de todos e dever do Poder Públ!
JUS T I F I C A ç AO

JUSTIFICAÇÃO

Reservando prioritariamente canais de televisão e fre
qüências de rádio para as entidades a que se refere este § 29 , e~

tará o Poder Público estimulando a educação e a cultura, uma vez
que em nossos dias ainda é bastante limitada a utilização desses
excepcionais veículos de comunicação para educação e cultura da p~

pulação.

JUS T I F I C A ç A O

Dê-se ao artigo 29 , da parte relativa ã Família, do ant~

projeto aprovado pela Subcomissão da Família, do Menor e do Idoso.
a seguinte redação:

"Art. 29 Os direitos e deveres referentes ã sociedade
conjugal, ao pátrio poder, ao registro dos fi

lhos. ã titularidade e administração dos bens do casal
sãa exercidos igualmente pelo homem e pela mulher, subo!
dinando-se esse exercício aos interesses dos filhos,quer
de ordem material, qU!!lr de ordem moral."

Advogamos a igualdade do homem e da mulher em todos os
níveis. Assim, não poderíamos permitir que ela fosse discriminada.
na família, nas suas relações com os filhos, frente ao pai.

~::::"":':"::=--_-..JJI=-1
'LUiRIO/COMISdO/IUlcollllnlo----------

1
800317-1

[!JL·...:C~O::M:..:•....:.:FAM:.::::.:.:.....::EU:.:D:.:.:....:C..:.U::.LT.:...:...:B_E::.S.:..P....:O..:.R.:..T_• ....:D_A_C_IE_N_._E_T_E_C_._E_C_O_M_......
~ TlKfO/JIJ.rt'lC'4ls1'---------------,

~- ..UTOII_-------------
(!J Constituinte VASCO ALVES

supra

pr!

co.
I

§ 19 - O ensino básico é da responsabilidade do Município e
obrigação deste, dos Estados, do Distrito Federal e da União, que se
obrigam a aplicar pelo menos 30% (trinta por cento) do seu .esl'ect!
vo orçamento na manutenção e desenvolvimento do ensino.

§ 29 - Todo cidadão brasileiro é obrigado a manter seus filhos
em idade escolar matriculados em estabelecimento de ensino básico,
reconhecido ou mantido pelo Governo. Será falta grave para fins do
Código de Menores e impedimento para o exercício do' direito eleit2
ralo descumprimento dessa obrigação.

§ 39 - Perderá o mandato o Governante eleito que negligenciar o
cumprimento no disposto no § 19 e cometerá crime de responsabilidade
o Ministro ou Secretário de Governo que, direta ou indiretamente, per
mitir o seu descumprimento.

§ 49 - Todo empregador está obrigado a proporcionar condições
_para que os filhos de seus empregados recebam educação formal bási

ca, ficando a empresa apta a receber a transferência de recursos p~

blicos para atender compj.ement.arment;e essa obrigação na forma que a lei
determinar.

§ 59' - Constitui crime de sonegação de direito o descumprimen
to da obrigação contida no parágrafo ·anterior. O Código de Menores
fixará. a pena pecuniária ~plicável ã entidade infratora e ,definirá a
penalidade a que estará suieito o ~ponsável pelo menor e o respo~
sãve1 pela empresa empregadora.

§ 69 - Cada sistema de ensino, seja público ou particular, t~

rã, ob r j gatoriamente, de manter serviços adequados para que o :tluno
t enhn condições de obter um bom aproveitamento escolar.

§ 79 - O preceito constitucional contido nos §§ 19 e 29

são diretamente aplícáveis e vinculam as autoridades públicas e
vadas e seus respectivos representantes ....

~------------_--TUTO/"U.TI'ICAÇlo,----------------,

Acrescente-se ao art. 15 do anteprojeto aprovado pela
Subcomissão da Ciência e Tecnologia e da Comunicação, o seguinte
S 19 , transformando o atual parágrafo único em S 29 :

1. A idéia básica que inspirou os dispositivos sugeridos é a de
transformar em prática o discurso mais ouvido e mais aplaudido pela
Nação. Há um consenso histórico quanto a prioridade a ser dada ã Ed~

cação. Não há opinião divergente sobre essa matéria.

2. O conceito de Educação abrange a saúde. alimentação e transpo~

te. Os dispositivos sugeridos se dirigem especialmente ao ensino b~

sico e incluem a obrigação de ~roporcionar, além do ensino formal ,
alimentação, assistência médica, livros e material escolar como es
tâ no § 6 9 , "manter serviços adequados para que o aluno tenha condi
ções de obter bom aproveitamento".

3. A exigência ua aplicação de 30% do orçamento não é inovação,sa
vo no que diz respeito ã elevação do percentual. A novidade está no
estabelecimento de sanções aos governantes, pais, empregadores e to
dos os demais responsáveis que negligenciarem o cumprimen~o do pr~

ceito constitucional que toda Nação reconhece ser prior1tário. Educ!
ção não é dcspesamnsinvestimento.

'Sala das Sessões,

~--------------_fIUl'O/olUItI,,,t,ç1a---------------,

Subco
red,!

F.AMIL., EDUC., CULT. E ESPORTES, CIENC., E rsor. DP. a:J.WIC.

Dê-se ao artigo 99 do anteprojeto aprovado pela
missão da Ciência e Tecnologia e da Comunicação. a seguinte
ção:

"Art. 99 A construção de centrais nucleoelétricas o~

de usinas industriais para construção ou ben~

ficiamento do urânio ou de qualquer outro minério nu
clear destinadas ã pesquisa. produção ou atividades CO!
relatas, dependerá de prévia consulta plebi~citãria ã
população do Municí;io onde s; realizará a atividad~
prevista neste artigo."

JUS T r F I C A C A,o

Bsta emenda propondo consulta plebiscitária. deixa a
critério das comunidades visadas pelo programa. a decisão de acei
tar ou não projetos envolvendo a energia nuclear em seu território,
democratizando uma questão que ameaça a segurança dos cidadãos e
que, na maioria das vezes, as autoridades teimam em mante~ sob sis1
10.

a.UTCI.'--------------, §WC Constituinte VASCO ALVES E!MEPDll

'LIItÁIUO/CO .. "alO/.UICO....1o----------
1

10031...
~l....:~COM~.~~~...::::::.:::.~=~=::.:...::..=..::;....;=~"

~
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fi Sc: Constituinte VASCO ALVE
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-------------AU1'OJII------ _

=---------------UXTo/olUSTlfICAÇio----- --.

r.-r--------- ,.UUi"10/colm;do/~v~Co.&ll'do- ..,

Família, EducaçãO/Subcomissão Educação

f=Deputado sAllES FONTOURA~,

~
r.:t--------- 'l.IdNO/c:O.ll:/UlD/.UlCOIfJ.do----------,

FAM., EDUC., CULT. ESPOR. ClENC. TECN. E COMUNÍC •

mr--------------'UT..--------------C C!onsti tuinte VASCO ALVES

Dê-se ao § 49 do artigo 29 do anteprojeto apro~aao pela
'~comissão d~_Famrlia, do.Menor e do Idoso, a seguinte redação: Acrescer no início do inciso III do artigo 8º a s~

Quinte expressão:

"§ 49 Além de assegurar assistência à famIlia, a lei
coibirá quaisquer atos qU~ envolvam agressões

físicas e psciológicas, na constància das relações fami
liares e o abandono dos filhos menores."

" nas instituições p~blicas, "

JUSTIFICAÇAo

JUSTlFlCAC1'\O

A inclusão desta emenda na Constituição irá assegurar a
proteção de inúmeras famílias e menores frutos d~ uniões não regidas
pelo casamento, em número elevado no Brasil, cujo abandono tem prov2
cado O agravamento dos problemas sociais.

l

Impossível que a con~tituição obrigue a instituição privada,
responsável pela criação, manutenção e risco de funcionamento do esta
belecimento, a 'forma de se dirigir ~ de se organizar, salvo se o intul
to for o de eliminar-se a iniciativa particular no ensino.

_____J_A_l,~ES FON:~.~.~o:"."..o,,""o.....o ~J I ::: I
FAMIlIA, EDUCAÇÃO I SUBCOMISSAO EDUCAÇÃO .[=!COMISSÃO

r;'f Tl:UO/olUSTlF1eAçio _

(loeputado

...- .- 'uWÂlItKl/cowllsio/'u.coMls.Io----- _

~OMISSAO FAMflIA, EDUCAÇ~O/SUBCOMISsAo EOUCAÇAo

~ AUTO"

:oeputadO'JAllES FONTOURA

_---------------tuTO/.lUSTI'ICAÇio---------------...... Acrescente-se no artigo 2º os seguintes incisos:

Acrescer ao § 42 do artigo 11, a seguinte espre~

!Ilo: .. cabendo ao pr6prio estabelecimento fixá-las se mantido
pela iniciativa privada.

" IX - Garantia de bolsa de estudo, em valor igual ao do
custo-aluno em estabelecimento oficial, a todo aqu~

le que, não dispondo de recursos, não for atendido
na escola pública.

JUSTIFICAÇAO

X - Garantia à iniciativa de ministrar ensino, com in
tervenção dos Poderes P~blicos apenas para que se
cumpra a legislação de ensino • "

O Estado não deve de forma alguma interferir na e~

fera econômica financ~ira da escola particular, porque, co~stituindo

ela opção, não devem.os Poderres Públicos, sob pena de acabar se res
ponsabilizando por eles, ser diretamente ou indiretamente culpados por
sua inviabilidade, acertos ou desacertos.

JUSTIFICAÇÃO

Se o aluno não dispõe de recursos e não é atendi
do na escola pública, o Estado, para garantir a efetiva gratuidade de
ensino, deve assegurar-lhe através da bolsa de estudo, as condições
de atendimento.

Se o Estado não restringir sua intervenção no e~

sino particular apenas para assegurar o cumprimento da legislação de
ensino, acabará ~e tornando responsável por seus erros e acertos, i~

clusive financeiros."
EDUCAÇAo

1"""""00, """ '0",0,"" - J I ='" Iw: 'LUllUO/COIlU'slO/SUSCO....lo 7,- - - - - - - - - --,J 800321·1
r:cOMISSAO FAMIlIA, EDUCAÇ~O/SUBCOMISSAO .
.... TlXTO'tlU."fIt:AÇÃO -,

Substituir o ~ 22 do artigo 16, pelo seguinte:

.. § 2R _ A empresa Que mantiver escolas pu bplsas de estudos
para empregados e filhos dê-empregados poderá aba 
ter essa despesa do recolhimento do salário - educ~

ção , "

fi lUTO"c: Deputado JAllES FONTOURA
_ - ..ll....... IO/CO .. 15SÃo/.u.eOM'ssÂO

CGIlSSÃO FAM1LIA, ~:OU::AçiíU/SUIlCOMIr.SÃO EDUCAÇÃO

r;'f--------- ---------- TIt:ll,TO/JuSTlrlcAçio------------

Inclua-se no art. 72 o Seguinte parágrafo:

JUSTIFICAÇllo

o objetivo do princIpio é obrigar à empresa a mini~

tr&r énsirio para os empregados (e'não ~unc!onários, expréssão destinà
dI 8 servidor público) e para os filhos destes. Não sendo especialida
de da emrpesa a atividade escolar, a ~anuten~ão de estabelecimento de
ensino poderá ficar mais cara. A bolsa de estudo equivale à manutenção
de escola, com a vantagem de descentralizar e des~urocratizar o atendl
.ento, propiciando melhores condições de atendiMento aos fins da norma
constitucional.

li parágrafo único - O Poder .PÚblico somente intervir~

na escola particular para garantir o ewnprirnen to da l.s

gislação de ensino ".

Justificação

A escola particular h~ de con!f'tituir mera opção para aqueles'

que a ela derem preferência. f preciso, por isso, para fortaleci'lento do ~

siDo oficial e não cllIlpt'OlOeUMento do Estado COM a escola particular, sal1lO
IV
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para verii1car o cumprimento da legislação de ens1no, sob pena de se cnvol- I

ver com a escola partãcufar-, responSabilizando-se' por suas prátl.cas. desacê!,

tos ou. obrigações financeiras, comprometendo o princ!plo es tabeãecado no "C~

putn •

~

rã "'acabará por compr-omete)' o princíp10 de verba púl.J11ca para a escol" públJ.-

ca, res»onsabl.ll7. mdo-se o Estado por erros e acertos admán i s t r-a t rvos c eco-

nôrnlCOS.

_._ TU.TO/,lU!lTIFlCAÇÃO - _

J'LI!UA"IOlrr"'I5,Ão/SUIlCO"HI,ÃO - --~-

• calIssiío FJ\M1LIA, ,EDUC'AÇiíojsUUCOHIcsiío I:.DUCACiío

Substitua-se o inciso V do art. 2' pelo seguinte:

" V - garantia de educação pré-escolar, a par taz- dos

0=---------------- TlX1'O/JUSTlrleAçÃo----------------

Dê-se ao art. 18 do anteprojeto aprovado pela Subcomissão
da Educação, Cultura e Esportes, a seguinte redação:

três anos de ldade, e de ensano I'undarnen til1 para t.2,

dos 11.

Justificação

"Art. 18 O Estado gatantirá a todos os cidadãos iguais
condições de participação no processo social

da cultura, o pleno exercício desses direitos e dará pro
teção, apoio e incentivo às ações de valorização, desev-
volvimento e difusão da cultura."

An{sio Teixeira, o grande educador brasileiro. j á ensinava, há

d~cadas. a imprescindl.billdade de edtlcação pré-eSCOlar. o que vem sendo sem

pre confirmado pela ciência, princlpalmente a pedagogia e pSlcologla.

Sem a garantia obrigatcSria da educação pre-escolar, os Poderes

P&blicos continuarão deixan~ desatendidas as crianças carentes.

J li S T I F I C A ç Ã O

A participação no processo social da cultura garante a
possibilidade da concretização dos ideais de igualdade fundamentais
no processo de consolidação da democracia.

---- TUTO/olU".,IC*t.i.O--- - --~--- ----~ -- -' ----

Acrescente-se ao art. 7" do en teproj eto o segulnte parágrafo:

tJ Deputado JALLES -;ONTOURA 'UTO'

PllHAIlIO/COUI!lsio/SUflCOUI"io-- ---- _

[JcalIssiío FAM1LIII, EflUCACiíU/SUDCOMISSÃO EJ)lJCAÇÃO

~
~ ---------- PlLNÁIlIO/CO..15.io/su.COMI'lIÃO--- _

tcON. FAM., EDUC., CULTURA E ESPOR., ClENC. TEC. CONUNI C.j

r.'lr---------------- TUTO!olUSTIP'ICAÇio- ,

U parágrafo único - N~o se considera repasse de "ler-'

bas públicas a concessão de bolsas de es tudo, de valor

igual ao custo-aluno em estabeleClmento oficial congê-

Acrescente-se ao art. 11 do anteprojeto aprovado pela
Subcomissão da Ciência e Tecnologia e da Comunica~ão o seguinte §

29 , transformando o atual parágrafo único em § 1 9 :

- __ T(XIO/JU"I'le~çi.o--'--------_._--

nere 11.

Jus tificaçâo

PL~N."IO/CO,.I!sio/$UIoCOu.ISsio·-------- -- -----

\11U c».

o objetivo desta emenda é estimular a pro~iferação de
emissoras e a prática sadia da concorrência, beneficiando não só
os profissionais de comunicação pela ampliação de seu mercado de
trabalho, como a toda a-população pela variedade de opções ao seu
dispor, possibilitando a regionalização de boa parte da programa
ção.

"§ 29 Não será permitida a concessão ou outorga de
mais de um canal de televisão e freqJêncla de ri

dio, a uma mesma pessoa física ou jurídica, num mesmo
Estado da Federação."

J li S T I F I C A ç Ã O

f:J CONSTITUINTE ALBANO FRANCO

A bolsa de estudo cons ta tu í benef!cio prestado ao aluno e não

para a qiação- e manutenção de escola par tacuâar-, Para assegurar o atendlllleE.

~o pleno de todos , sem o risco de faltar escola públJ.cp., necesaâr-i.a a previ

são da pOSSibilidade de concessão de bolsas ~ es tudo.

Inclua-se no art. 7' o seguinte parágrafo:

(""'","0 "",,-",mo', -.•..--- --- ---- -------J I ......,.:
' ---- - -- - ----~- rLrNAHllltCoul'SÁo/l'UIlcnMlssÃo o 800327.1

caussiío FAMíLIA, I:lJUCAçiíu UUOCLMIssiío EDUGA 'iío

'--- J

11 parágrafo únJ.co - As entidades de ensino p(:).rtJ.cular'

gozam de aulonom1a na Sua organização didát1co-admlni~

tra tiva e .finiUlceira "

= TI!XTO/olU5Tl'ICAc;ÃO _

Substitua-se o § 22 do artigo 16, do Anteprojeto aprovado pela Subcomissão da
Educação, Cultura e Esportes, pelo seguinte:

Justificação

Impõe-se atall tar do Estado qualquer responsabilldade pelas cOll

dições adlnlnistrativas e financeiras das escolas particulares, quer porque •

.ejaM livres, quer porque a intervenção na &rblta adMinlstrativa e tinancei-

"§ 2!! _ A Empresa que mantiver escolas ou bolsas de estudo para empre
gados e filhos de empregados, poderá' descontar essa despesa,
do salário-educação."

.ll>TlFICATlVA

O objetivo do princIpio é obrigar à empresa a ministrar ensino para
os eq:u-egEldos (e não funcionários, expressão destinada a servidor público) e os

filhos destes. NIlo sendo especialidade da emrpesa a atividade escolaf, ........ 1
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tenção de estabelecimento de ensino poderá ficar mais cara. A bolsa de estudo
equivale à manutenção da escola I com a vahtagem de descentralizar e desburocra
tizar o atendimento.

e= DEPUTPOA SANDRA CAVALCANTI

- -_.. • -- --- rl. r N.e.'''''''·'''''''SAO''llln("(I1ol11''An. -.-

• CCMISSÃO FI\MILlA, I:.IlUL:AÇAU/UUllGOlllSSÃO <:DUCAÇiío

-- __ o TEXTO/JUsllrtCAt;ão- • _. _

Substi1.1J.a-se o inciso lI! do art. 3 2 pelo seguinte:

11 111 - garantia de educação obrigat6ria, em creches e

pré-escolas para cruenças até seis anos de idade ".

Justifl.Cação

J~ esta na hora de o Brasil aprender a llÇâo de t.n!sio TeixeJ.

ra sobre a necessidade de Se proporcionar educação pre-escolar, em cará ter '

obrigatório, pois é pÚblicQ que os educadores de to Jo o nnmelo já COllcluíl'~ I

ser indispensável para a formação do J.ndiv{duo a pl"é-escolaridade, como t~

bén. constitui consciêncla que, Sem SUa obrIgatoriedade, as crianças pobr-es •

continuarão desatendidas.

Emenda substitutiva ao art. ?9 rio capo l, da Subcomissão
VJIl-A

Art. 9P Todas as escolas devem garantir a cararterística
de,pcrática dos conteúdos ministrados, a partic!
pação da comunidade, o respélto à liberdade de
opinião e consciência.

~ nnico - As escolas não estatais têm o direito de pr~

servar a filosofia e a proposta pedagógica pró
prias e; consequentemente , go;a~ de autonomia
na composição de seu quadro pessoal, respeit2.
das as exigências legais.

JUSTIFICATIVA

Esta Emenda tem como objetivo restabelecer o direito
democrático ao ensino livre, respeitando o pluralismo da
Sociedade brasileira.

E ESPDRTES.DA
CIF.:NCIA E TECNOLOGIA E DA COM\I.r:j,I;,ÇJ.lI;~º., •• .,

I!J

tJ DEPUTADA SANDRA CAVALCANTI

~--------- 'u.:.....uo/cOulssio/su.COUISSio---------_

t=COMIssno DA FAMILIA DA EDUCAcnO,CULTURA

AUTOIt-- j §
DEPUTADA SANDRA CAVALCANTI ~A

800332-7
OMISS~O DA FAMILIA DA EDUCAÇ~O,CULTURA E ESPORTES, DA
CIENCIA E TECNOLOGIA E DA COMT~~f,ç~~11.9, ••--------- --.

j!J

r:-r--------- 'L!NÂflIO/COMI'sio/sUICOMlssio----- ..,

Emenda substitutiva ao art. 59 do Capo I, da Subcomissão
VIlI-A

art. 59 Comunidades, grupos de caráter socia~, religioso
e cultural, gozam do direito de organizar-se para
prestar o serviço da educação em qualquer nível
ou modalidade, respeitando as exigências legais

§ nnico-As entidades educacionais poderão receber apoi~

técnico e financeiro do estado desde que compro
vém, na forma da lei, a não distribuição de l~

eras, a reapl~cação de eventuais superávits em
educação e apresentem contabilidade aberta e v~

rificável pela comunidade e pelo Estado.
JUS T 1 F 1 C A T I V A

e

Emenda substitutiva ao art. 49 do Cap.I,da Subcomissão
VIlI-A

Art. 49 Os pais têm O direito de educar os filhos de acor
do com seus valores e princípios de vida, e de
escolher a instituição educacional de sua pref~

rência.

JUS T I F I C A T V A

Esta Emenda tem como objetivo restabplecer o él
reito democrático ao ens íno livre, respeitando . plurali~

mo da Sociedade Qrasileir~.

Esta Emenda tem como objetivo
~ireito democrático ao ensino livre,
lismo ~a Socieda~e Brasileira.

restabelecer o
respeitando o p·lur2. tJ Deputado STELIO DIAS

~--------- .LII:NAlUo/cOMIS'io/su.COMIS'io-----

Comissão da Família da Educa ão Cultura e Es
~_T.~co.o.logj.ª _e-da_C.9ml.,Jllícaçã.o.•_.~ TlI:xtOI"uSfiPIC..,io

" Aditiva"

Justificativa

no em estabelecimento oficial congênere. "

" parágrafo I1nico - Não se considera repasse de verbas públicas

a concessão de bolsas de estudo I de valor igual ao custo-a lu-

Acrescente-se ao art. 79 do Anteprojeto o se-

guinte parágrafo:

Capítulo I

Emenda substitutiva ao art. 69 do Cap.I,da Subcomissão

DEPUTADA SANDRA CAVALCANTI

VIII-A
Art. 69 - Cabe a toda sociedade o dever de garantir a

educação escolar fundamental de igual qualidade
para todos.

JUS T 1 F I C A T 1 V A

Esta Emenda tem como objetivo restabelecer o dl
reito democrático ao ensino' livre, respeitando o plur2.
lismo brasileiro.

A bolsa de estudo constitui benefício prestado ao

aluno e não para a criação e manutenção de escola particular.

Para assegurar o atendimento pleno de todos , sem o risco de



VIU • ComIssão daFamlla. da Educação. Cultura e Esportes. daOêndae Tec:noIogII e • Comunlcaçio • 079'

faltar escola pública • necessária a previsão da possibilidade

de concessão de bolsas de estudo.

econômicas , o acesso à.educa~ão , cabendo à família a esc!:!

lha do gênero de educação a ser mírüstrâda a seus filhos."

o inciso V do texto', como redigido, oferece,pouca

Justi ficàtiva

clareza.

o texto aqui proposto apresenta as mesmas idéias

dando ênfase ao direito e à responsabilidade da família na esco

lha da educação a dar a seus filhos.

" Aditiva"

Acrescer no início do inciso 111 do Art. 8~ aCapítulo I

.--- AUTO"'----------- "-Ol§EMEI'IDA
s - PLU,.,uo/CONI5:1Ão/suftCOMI5SÃO--- -- .------ ~ 800337-8
~SSãO da Família. da Educação. Cultura e Esportes, da ciêocla

ia e da Comunica ão_,__ TUTO/.lUSTlfICo\cio l.1lTr - A

f: Deputado STtLID DIAS

seguinte expressão

~__• PLI[NA"IO/cONI5SiolsUICOMlssio

" nas instituiç~es públicas "

Justi ficati va

Impossível que a Constituição obrigue a instituiÇãO\

privada , responsável pela criação , manutenção e risco. de fU~\

cionamento do estabelecimento • a forma de se dirigir e de se

organizar , salvo se o intuito for o de eliminar-se a iniciati

va particular no ensino.

f: Deputado STt:LIO DIAS

Capítulo I

" Supressiva "

Suprimir no art. 79 a expressão" sendo proibi

do o repasse de verbas públicas para criação e

manutenção de entida~es de ensino particulares".

Justificativa

(:J Deputado STt:LID DIAS

da Educa ão Cultura e Es
ia e da Comunicação. Tr:xTo/:iU5TI"ICApÃO--"-f"=C~L.L---_. ..,

" Aditiva"

t: dever do Estado promover o ensino através de todas

as formas possíveis e eficientes " sem discriminação e assegu-

'"rando o efetivo direito de escolha • de modo que os recursos

públicos beneficiem a todos aqueles que os geraram.

Capítulo I Substituir o art. 19 pelo seguinte:

e Tecnologia e da Comunicação,
Comissão da Família , da Educa ão

.UTO"'------- _

Justi ficativ!!,

Este dispositivo como redigido corrigirá ~ste equivoco e ao prever

un quadro suplementar pr6prio não impedirá a curto e médio prazo', a realiza

ção de novos concursos regularmente.

Capítulo I • Infine.
Art. - Os professores Adjuntos ocupantes de cargo ou emprego das institui-

ções de Ensino Superior do Sistema Federal de Ensino Público • pertencentes

a categoria de professor adjunto 4 ( quatro ) há mais de dois anos complet~

dos,~a d~ta da promulgação desta Conitituição serão classificados na categ!:!

ria de Professor Titular e fixados em quadro próprio suplementar com todos

os direitos e vantagens da carreira , sendo extinto este quadro progressi v~

mente com vacância de seus ocupantes.

Este instituto se mostra absolutamente necessário. O quadro promo

cional da carreira do magistério • automático'no tempo • produziu uma ac~

Iação na carreira de adjunto e un ccnseaiente estrangulamento na carreira de

Professor Adjunto. Mesmo que todos quizessem fazer concurso como a lei dete!:

mina e que não foi cumprido não se poderiam razê-Io em tempo hábil com pre

juízos de muitos que já chegaram ao nível de Adjunto IV (quatro) e estaci~

ram e que por certo em curto espaço prejudicará toda a estrutura da carreira.

...---------_\f: Deputado STt:LIO OIAS
,..,,--------- ..LI:H."10~.U.CO..lssiCl'-------_

" Substitutiva"

Assegurar a igualdade de oportunidade educacionais , garan

tindo a todos • independentemente de condições sociais e

Substitua-se o inciso V • art. 39 , pelo seguinte :

Justificativa

ção . "

" Art. 19 - A educação • direito de todos e dever do Es

tado , será promovida e incentivada por todos os meios

com a coiaboração da família da comunidade e da livre

iniciativa privada , visando ao pleno desenvolvimento

da pessoa e ao compromisso do ensino com os princípios

da liberdade • da democracia • do bem comum e do repú

dio a todas as formas de preconceito e de discrimina-

" V -

Capítulo I

o Artigo deve consagrar os grandes princípios filosó

ficos que devem fundamentar a educação. Dentre esses princípios,

consagra-se da democratização , o pluralismo'e a liberdade , co

mo direito de todos que quiserem ensinar e dos educandos , por si

ou por seus resP9nsáveis.

PJ Deputado STt:LIO DIAS
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I!J(_ Deputado ST~LIO OIAS

Comissão da Família

li Substi'tutiva li

destinada a servidor público) e os filhos destes. Não sendo es

pecialidade da empresa a atividade escolar • a mànutenção de

estabelecimento do ensino poderá ficar mais cara. A bolsa de es

tudo equivale ~ manutenção dé escola , com a vantagem de descen

tralizar e desburocratizar o atendimento.

ão

li Aditiva li

r------------- auTOIll _

~ Oeputado ST~LIO OIAS
,..,,--------- I'1.UAJlilO/COt.lISSÃO'IUICOlllldo -,

pais.

li Ir - p~drão de qualidade indispensável pa

ra que cumpram seu papel de agente da cultu

ra , da ciência , da arte e da tecnologia do

Substituir o inciso 11 do art. 812 pe Io sêgui!1

te:

Capítulo I

Justi ficativa Incluir § Unico ao Art. 10.

Em educação, não se pode estabelecer o li padrão:un!

tário " , sob pena de não ocorr~r a evolução • sendo típica em

educação a diversidade. Não se pode cercear a criatividade e

§ Unico A.União , os Estados • o Distrito Federal • os terr!

t6rios e Municípios não ampliarão o ensino de nível

a possibilidade de adaptação às circunstâncias e condições das

instituições e das peculiaridades de cada região • sobretudo •

num p~!s de dimensões continentais.

superior antes de serem atendidos plenamente as ne

cessidades do primeiro grau.

Justificativa

I

fi lEJC Deputado ST~LIO OI:~""ol.o.,,,.o',","."'io_________ I =~
, da Educação • Cultura e Esportes • da Ciênc a' I .

....."""",,,'io TlTlI- fi '

.. Supressiva li

~ preciso enganjar todos no esforço comum de idéias

de ter o ensino básico como prioritário e fundamental. Estamos

produzindo um texto Constitucional numa realidade bastante adver

sa e até vergonhosa quanto ao atendimento educacional. Não pode

mos ter o ensino como uma fantasia ou como fonte de prestigio p!

ra os agentes do processo.
Capítulo I SUprima-se no art. 72 do anteprojeto a expressão:

" Sendo proibido o repasse de verbas públicas

lar situada no estrangeiro.

de

, Cultura é Esportes • da Ciência e

li Aditiva li

Os direitos e deveres referentes a Sociedade con-Artº 2º

quer caso esse exercício aos interesses dos filhos , quer

ordem moral ou de ordem material.
Justificativa

ju@al , ao pátrio poder , do registro dos filhos,

a titularidade e administração dos bens do casal são exercidos

igualmente pelo homem e pela mulher , subordinando-se em qual-

~---------'LUÂJtKl/colmll1o/lulCOIlIUio _

~====::....::'--""-'===== TUTO/JUSTIFlCAÇÃO :ID]T - -4"

tJ Deputado STELlO DIAS
para criação e manutenção de entidades de en-

sinQ particular. "

Como redigido o art. 7d.fica proibida a concessão de

bolsas de estudo , até mesmo quapd~ destinada a entidade partic~

Por outro lado , se a escola pública ,não conseguir dar

1 .

atendimento a todos e em todos os locais , a população escolar fi

,cará dp.samparada.

o casal vive em função do filho. A titulariedade de

AUTO"------------=:J

As atividades educaéionais e de ensino são imu-Artº ( .•..• )

li Aditiva"

qualquer direito de um ou de outro deve subjugar-se cós interes

ses dos fjlhos , sendo esses de or~p.m mryral ou material.

Entre o Artº 16 e 17 onde couber.

Tecnolo ia e da Comunica ão. TUTO/"U$T1'IC.'"io_-..:!aJ.!:!=l=-=:..L~--------_,

Comi ssão da Família da Educação Cultura e Esportes,
~_--------"I.IICAIllo/CO .. I'slo/IU.CO..'Odo-----------,

~ Oeputado ST~LlO OIAS" Substitutiva ..
Substituir o § 22 do art. 16 pelo seguinte:

Aempresa que mantiver escolas ou bolsas de estudo para

empregados e filhos de empregados poderá descontar essa

despesa do recolhimento do salário-educação. li

Justificativa

Capitulo I

.. § 22 -

~...:::.-!.:::===~::....::"'-====~-- TIXTO/~UIllTIFIC.çio-.u.",*---!L- _

f? Deputado ST~LIO DIAS

~~-------- 'LINÁllIlO/cOlilISSÃo/sUICOIIISSÃO--- _

D objetivo do princípio é obrigar ~ empresa.a minis

trer .nslno per. os e~reg.dos ( e nlo funcionários , expressão

nes ~ tributação , a taxação para- fiscal OU asse

Rlelhada.
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Justificativa

A emenda é uma necessidade. " necessario enxergarmos

as atividades educacionais não como uma empresa que visa unic~

mente o lucro e deve ser incentivada com atitudes positivas do

r.;r--------- I'L[N••,O/cOlll'.lo'IUICOIlI"ÃO--------

Comissão da Família , da Educação , Cultura e Esportes
e Tecnologia e da Comunicação.

" Aditiva"

governo, como tal essas atividades devem ser incentivadas.

Compete ao Estado o estímulo, e a orientação do desenvolvimento

tecnológico • obedecendo aos seguintes princípios:

Cabe ao Estado • sem prejuízo da iniciativa privada, prover ao

desenvolvimento da ciência e da tecnologia, na forma de lei

com o estímulo à pesquisa , à disseminação do saber e ao domí

nio e aproveitamento adequado do patrimônio universal de inov!!

ções.

Artº
TUTO'JUSTI'ICAÇ;,O--"-'.......--'--=-----------,

plDeputado ST"LIO DIAS l§EMENDA
r:T---;-------- ....UA"'O/CO ... '.lo/su.CO..I"1o- -, 800348-3

':~::~~~~~~~~~:~=C~u:l~t~u:r:a~e~E:s~o~-r~t~eJsJJ1dla~c~iê~'n~c~i:a~e
r. 1llJT-A

Incentivo às universidades , centros de pesquisa e indústrias
Incluir item VII ao artigo 3º ou onde couber. nacionais , com a destinação dos recursos necessários;

VII - Instituir un sistema de amparo ao estudante , que lhe propiciará se~

viços de saúde I bolsas de estudos e manutenção , mantido com recur

so~a União, dos Estados , dos Municípios ,na forma da lei.

II

III

Integração no mercado e no processo de produção nacional;

Subordinação às necessidades sociais , econômicas , políticas e

culturais , dando-se prioridade ao esforço para- a completa in

corporação dos marginalizados na sociedade moderna;

Justi ficativa IV Respeito às características sociais e cMturais do País e plena

utilização de seus recursos humanos e materiais;

o atendimento dos estudantes carentes é precário , dispe~

so nas suas funções é ineficiente. A perda com estudantes ao lon

go das séries , custa mais ao poder público do que qualquer tipo

de assistência que venha a impor. A defasagem idade-série está rn

estatistica para comprovar a necessidade de um sistema como

proposto.

o

V

Artl!

Reserva do mercado interno nos casos em que a exija o desenvol

vimento econômico e tecnológico.

Os Poderes Públicos utilizarão , preferencialmente. bens e ser
viços ofertados por empresa nacionais , observados os critérios

legais que assegurem adequação tecnológica e econômica aos obj!;

tivos visados.

O serviço de telecomunicações I lançamento e operações de sist!;

mas espaciais , coleta e difusão de informações meteorológicas

transmissão de dados , estarão sob controle do Estado.

Artº

Artº " vedada a transferência e armazenamento de informações para

centrais estrangeiras de armazenamento e processamento de dados

salvo nos casos previstos em tratados e convenções, com cláusu

la de reciprocidade.

, Cultura e Es

Deputado ST"LI~Dr~:.~.""o.,..Ão"u"o.,..Ão----- J I == I
artes , da Ciênci 1

WIT-A
~;:....===='-"'-::::::...======-=----n:XTO/.lUSTlfIC"ç10

1!Jr-------------AUfOIt------------·

t

Art2 22 - São seguintes as diretrizes do sistema de Educação:

~ - democratização do acesso e da continuidade escolar.

11 - .

111 - Liberdade de pesquisa e de comunicação , e exercício

livre do magistério.

IV - adequação aos valores e as condições culturais regi~

nais e locais.

V - descentralização da educação pública , cabendo prio

ritariamente aos Municípios e supletivamente aos Es

tados o ensino fundamental e obrigatório;

Justi ficati va

Esta é a contribuição do Movimento Brasil informática

que participaram a Sociedade Brasi~eira de Ccmputação , Socied!!

de Brasileira para o Progresso da Ciência, Federação Nacional'

dos Engenheiros , Associação Nacional dos Profissionais de Pro

cessamento de Dados e Associação Brasileira da Industria de Com

putadores e Periféricos.

" como subscrevemos.

r.r-A-C-0-M-I-S-S-Il-0--T-E-M-A-T-ICAf.:'IIQviii=~·IJDr:.D"llISÀQ--------

,-------------AtJTOfl. _1.1-1800351-3
'------------ -1

~ Constituinte Rosa Prata

r,r---------------TEXTOIJUSTI'ICAÇ;,O-- ...,

_ Valorização do magistério em todos ~s níveis, com

estruturação da respectiva carreira e garantia de

condições condignas para a eficácia do trabalho, com

padrões reais de remuneração , fixados e lei federal.

VI

VII - •...•......•••............•.•..•...........•........ Altera a redação do Parágrafo Dnico do Art. 10 do AnteprOJeto de
Constituição da Subcomissão da Ciência e Tecnologia e da Comunica 
ção._

D parágrafo único do Artigo 10 do Anteprojeto de Consti
tuição da Subcomissão da Ciência e Tecnologia e da Comunicação pas
sa 8 vigir com a seguinte redação:
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Art. lO..•....•...............•.......... , .

"Parágrafo ~nico - Cabe aos órgãos do Estado a oorigação
de informar e atender aos pedidos de informação
dosvefculcs d: comunicação social "'fll to 
dos os assuntos de interesse p~blico ,
n50 se admitindo, no trato da matéria,
s propaganda pessoal."

t=T- iUTO/.lUSTI'IC"çio ..,

!nclua-se no art. 7" do Anteprojeto aprovado pela Subcomissão da E~

CaÇão, Cultura e EspOrtes o seguinte paragraf'o:

JUSTIFICATIVA

A escola particular há de constituir mera opção para aqueles que a

ela derem preferência. É preciso, por isso, para fortalecimento do ensino ofic!

ai e não comprometimento do Estado com a escola particular, salvo para verificar

cl.lTPrimento da legislação de ensino, sob pena de se envolver cem a escola parti

lar, responsabilizando-se por suas práticas, desacertos ou obrigações financeiras,

coaprometendo o principio estabelecido no "ca{Jut".

Esta proposta é substitutiva da que apresentamos sob o
número 6645-1 - Subcomissão VIII-B - que a nosso ver foi inadequad~

mente tratada ali.
Passamos à ~eguinte consideração:
Reza o Anteprojeto da Subcomissão, em seu Artigo lO, que

"a informação é um bem social e um direito fundamental da pessoa hu
mana. Todo cidadão tem direito , sem restrição de qualquer nature~

za, à liberdade de receber e transmitir informações, idéias e opi _
niões, por quaisquer meios e veículos de comunicaçao."

Explicita, ainda, em seu parágrafo único que "cabe aos 0E.
gãos do Estado a obrigação de informar e atender aos pedidos de in
formação dos veículos de comunicação social em todos os assuntos de
interesse público."

.;-,) .,-. "Parãgra:ro Único - O poder Publ1co semente in

tervirá na escola particular para garantir o

cl.lTPrimento da legislação de ensino."

rTl"tJrTII lO T".rtJn, n"TII E nll rnMlltJ,T,Ç)lJ;l\Il, -,
i.!.J aç&o

E ESPORTES, DA J

DEPUTADA SANDRA CAVALCANTI
I

W,......-----------&UTOR
ê
m .&.UÁtlIO/CONISslo/.UleOM.loio

C:COMISS~O DA FAMtLIA DA EDUCAÇ~O, CULTURA

Devemos convir que esta redação, da forma em que está,pe!.
mite que a obrigação de informar imposta aos órgãos do Estado seja
distorcida para dar abrigo a promoções publicitárias muitas vezes
irr~ais, de evidente cunho pessoal, com fins eleitoreiros, às cus
tas de recursos públicos.

E, não existindo normas que disciplinem as despesas efe
tuadas pelos órgãos públicos na divulgação de matérias puolicitárias
que não deixam de ser informações _, os abusos são evidentes.

Emenda substitutiva ao art. 32 do Capo I, da Subcomissão
VIII-A

~ o momento de se colocar um ponto final nos abusos da au
to-promoção, do narcisismo desacreditado e até ridículo às custas
do dinheiro do povo e de se exigir que as autoridades venham a pú _
blico tão somente para fornecer a informação pura, que assegura a
indispensável transparência a toda a ação do Poder público.

Art. 32 A educação escolar fundamental será gratuita e
compreende onze anos de escolaridade, sendo os
oito primeiros obrigat6rios para todos.

JUS T I F I C A T I V A'

Fst~ Emenda tem como objetivo restabelecer o
direito democrático ao ensino livre, respeit~· o plur!
lismo da Sociedade ~rasileira.

COOSTITUINTE AlEWKl FRANCO 11_1
'--->"-'1-1.-'-....;.>;= ._,._.._..._'_••_._'.._10_'_..._._••_.._.._0- - _-_-_-_-_-_-_- - _-_-_-_-_-_-....J-) 100352-1

f!Jr------------ AUTOA

GT--------------TlXTO!oIUI'lflClÇÃO----- -,

DA

DEPU1ADA SANDRA CAVALCANTI

Emenda substitutiva ao art. 102 do capo I, da Subcomissão
VIII-A

_________ "LlNÁRIO/COMlSslo/.UICOM.ldo----------

W-------------&UTCIlt-------------
ê

-Parágrafo anteo - As entidades de ensino particular gozam de autono
mia na sua organização didático-administrativa e

financeira. "

Inclua-se no artigo 72 , do Anteprojeto aprovado pela Subcomissão da Educação,
Cultura e Esportes, o seguinte.parágrafo:

.1JSTIFICATIVA

art. 102 - Respeitadas a opção e a confissão religiosa
dos pais ou alunos, o ensino religioso con;t!
tuirá componente curricular na educação'esc~

lar fundamental da~ escolas estatais.
IQIPÕe-se afastar do Estado, qualquer responsabilidade pelas condiçõe!

adninistrati'Vas e financeiras das escolas particulares, quer porque sejam li

vres, quer porque a intervenção na 6rbita alilfinistrativa e financeira acabar
por comprometer o princípio de verba pública para a escola pública, responsab~

I .
UDndo-se o Estado por erros e acertos adilinistrativos e econOnlicos.

JUSTIFICATJVA

Esta Emenda tem como objetivo lpstabelecer o direito
democrático ao ensino livre,respeitando o, pluralismo da
Sociedade brasileira.
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r.TI'"Nr.TA r: Tcr.. n. n"Tn r: nA r.nMWiA~IlJ;.tUl,.o ..,
I!J

~ educação é direito de todos e àe~er do Estado e deve
chegar a todos, sem restri~ões, mesmo através das entid~

des particulares.

JUSTIFICATIVA
~
~E ESPORl'ES,DA

SANDRA CAVALCANTI
~

DEPUTADA

fi ,l.uÁItIO/COI,ussio/.UICO.. ISSio

r:COMISSAO DA FAMILIA OA EDUCAÇAO,CULTURA

mr---....,.---------·UT:lIt--------------
ê

Emenda suhstitutiva aO'inciso VI do art.29 do capo I

r: DEPUTADA SANDRA CAVALCANTI

Emenda substitutiva ao art. 129 do cap •. I,· da Suhcomissão
VIII-A

Art. 129 - A elaboração do Plano Nacional de Educ~ão

contará com a participação de educadores 
dos vários níveis de ensino, da rede estatal
e não estatal.

'I-Ir:-r--------- 'Lllü'llO/COWISSÃo/IUICOlllll'sio----------..., 800359-'
PUCDMISSAD DA FAMILIA,EDUCACAD CULTURA E ESPORTES DA CI~NC~A
~=="":::':":'~':::==":::==::.J..:;::.::=~=""'=';"'-=:'=::~"'>:==--

E TECNOLOGIA E DA COMUNICACAP,uTo/'un""4'.0 ..,
!J

JUSTIFICATIVA

- Onde se lê:
" VI- gratUidade de ensino público/em todos os níveis"

Esta Emenda tem como objetivo restahelecer o direito
democrático ao ensino livre, respeitando o pluralismo da
Sociedade brasileira.

leia-se
VI' - gratUidade de ensino,nos níveis de 29 grau e ens!

no soperior, para todos os que não tiverem recu~

50S.

li

DEPUTADA SANDRA CAVALCANTI
r-------------4UTOR---- _

COMISSAD DA FAMlLIA,DA EotX:AÇ/lD, CULTUlA E ESPORTES, DA CI~IA E

l:J DEPUTADO VIVALDO BARBOSA

1':"1--------- 'LlUli"IO/co~ISsio/'Uleo..lssÃO--- ...,

Emenda ao art. 79 do Ante-projeto da Subcomissão VIII-A
TECNOLOGIA E DA COMUN A /lO TUTO"U."",.,.o-- --,

Acrescente-selao art. 79) 0 seguinte paráfrafo~
Emenda ao parecer do relator da Subcomissão da Educação, Cultura e Esportes.

parágrafo único: - Inclua-se no § único do artigo ]9, após "brasileiros", "à educação pré-escolar".

" Todas as escolas, quer estaduais,quer particulares, p~

ra fazerem jús aos recursos públicos, preci~am cômpr~

var níveis suficientes de qualidade de ensino,verific!
vei' pela comunidade e.pelo Estado\"

JUSTIFICATIVA

~ imprescindível erradicar a politicagem, o desperdício,
a corrupção e o mercantilismo da área escolar, tanto nos
estabelecimentos pú6licos, quanto n~s particulares. Por
isso, os recursos públicos devem ser verificáveis pelos
interessados e a sua aplicação deve obedecer aos reais
interesses da comunidade e da qualidade do ensino.

JUSTIFICATIVA

A'terminologia educação fundamental não deixa claro se incluir a educação
oré-escotar. ~ outras p~rtes do Anteprojeto são utilizadas as expressões educa
ção pré-escolar, ensino fundamental e ensino de 19 grau.

Acrescenta-se aqui a educação pré-escolar pois se ela é um direito da cri
snça - e uma necessidade nara muitas famílias - é decisivo que o disposto no ~,a

rágrafo acima se estenda também a essa educação pré-escolar, como mecanismo de

garantia do direito da criança.

I!lr-------------.UTO.- - - - - - - - - - - - - -r- DEPUT~DA SANDRA CAVALCANTI
- .L~lfa"IO/CO.,IS'io/IU.COlfl'SÃO--------__

E ESPDRTES,DA CI~N

~
~,

tJ MAURICIO FRUET
1':"1--------- PLIHÁAlo/Co MI3.1o/.U.COlllhÃO-----------.

COMISSI\O DA fAM!LIA, DA EotX:AÇf\O, CULTUlA E ESPORTES ETC - Q."
r:-r--- TUTO/.luSTlflcaçio --'--'_.,

Dê-se a seguinte redação ao parágrafo 29, do

art. 2], do anteprojeto da Subcomissão da Educ8:ção, CLfltura e Esportes.

Emenda Supressiva:

Suprimam-se as expressões:
" públicas e privadas" do inciso II do art. 29;
" público", do aT~. ]2

" público" do "§ 19 do Art. 16

§ 22 - Lei especial criará um Conselho deIÔtica
composto por mentJros da sociedade civil organizada, vi,:culado ao Ministério da
Cultura, o qual informará e esclarecerá ao público sobre a natureza, o conteú-
do e a propriedade da talxa etária dos espetáculos de diversões públicas e
classificará a literatura infantil, bem como, por faixa etária e horário, a
progr8lllaÇllo das ~resas de telecomuniêaç1les.



084 • ",*. ComIuio da FamIIa, daEducaçio. Cultura e Esportes. da CIendII e Tecnologia e da ComuNcaçio

Emenda substitutiva ao art. 82 do Capo I, da Subcomissão'
VIII-A

auTOR-------------J §
DEPUTADA SANDRA CAVALCANTI ~

800364-5
OMISSIIO DA FAM!LIA DA EDUCACIIO CULTURA E ESPORTES DA
CIENCIA E TECNOLOGIA E OA CO"'YtlJ,~Qi. .......

i!J

r.-r--------- 'LINAlillo/eoM.ssio/sUIt:OM.sdo- --,

JUSTIFICAÇIlO

Considerando-se que o artigo em questão e seus
parágrafos vêm de encontro aos nrãncíníos democráticos que deverão reger a NE
va carta Magna, ,justifica-se a redação proposta ao mencionado artigo e ao seu
parágrafo 22 , no sentido de que seja garantido o direito à liberdade 'de expre!
são, criação, -produção, circulação, ríífusãrr e acesso aos bens culturais, defe.!:).
dido nos demais artigos deste anteprojeto.

O Estado destinará, anualmente, à educação a
quantia necessária que nunca poderá ser inferior
à 13%' d~ orçamento federal, a 20% do orçamento
estadual e a 20% do orçamento municipal.

Art. 8º

§ 1º Esses recursos públicos serão destinados,prioritari~

mente,' à educação escolar fundamental

~
~CULTURA E ESPORTES DA CIEN-

DEPUTADA SANDRA CAVALCANTI

...... .uTO.-------------

~~La...t......Lt=WJ..J.1lliUlw:.-I.I"--L..UJ"'-UJl"-'.~M,STI"..çio--------------....,..,

r.:-r--------- 'LIENÁ1Uo/COMI$sÃo/.1JleOMISdo-----------,

Emenda supressiva da expressão

- " Sendo proibido '0 repasse de verbas públicas para cria
Çao e manutenção de entidades de ensino particular;"

do art. 7º,do Ante-~rojeto

JUSTIFICATIVA

~ 22 Os portadores de deficiências fís5cas ou mentais r~

ceberão amparo financeiro para sua educação.

§ 3º O magistério de diversos níveis terá direito a salá
rio e condições dignas õe trabalho,aposentadoria com
proventos integrii~ e ~ireitos ~ sindicalização.

J U ~ T J F I r. p ç A O

CIENCIA E TECNOLOGIA E DA COM4~Jf;'WTm! ••i. ----1

I!J'

DEPUTADA SANDRA CAVALCANTI

Esta Emenda tem como objetivn restabelecer
reito demnc:rétiC"o 20 ensí.ac livre, r espe í t ando o
lismo de Socie~arte hresilE'ira:

Emenda Substitutiva ao art. 12 do Cap.. I,da Subcomissão
VIII-A
Art. 12 - A educação é instrumento indispensável para o
pleno desenvolvimento pesSoal e social; para o exercício
livre e consciente da cidadania; pará a capacitação ao
trabalho e a sustentação da vida; para a gaiantia da igual
dade de direitos; para a convivência solidária; para po~

sibilitar a reflexão crática e a ação eficaz a'serviço
da sociedade justa e livre.

AO CULTURA E ESPORTES DA
r.r......:aJI,......,-.I:.....u:"""IUWUUJ'-"-~LLt1._1.l.""~~9,ÇJm.io----- ....

E'SPORTES DA

DEPUTADA SANDRA CAVALCANTI

OMISSIIO DA FAM1LIA DA EDUCA 1I0'CULTURA E

.A adoça0 deste princípio fere toda a consciência plur~

rista e democrática do texto Constitucional. Enqu~nto,na

área da cultura, do lazer, do esporte, das atividades de
pesquisa e no atendimento aos portadores de deficiências,
ocorre o repasse de verbas públicas, a área do ensino fi
ca bloqueado ao exélusivo domínio do Estado.
Entendo que', pelo contrário, o contribuinte deve ter até o
direito de impedir que rec~rsos públicos sejam mal admini~

trados, obrigando-os a comprovar sua aplicação e sua ne~

cessidade, mesmo quando destinados a en~idades públicas.

.....---~------o:--.UT ..-------------(:l

JUS T I F ! C P T I V A

fsta Emen~~ ~em ("o~o nh~etivo restab~lec~r ~ oi
reito ~enocráti("o ao ensino livre,respeitando ~ plur~

lismo da Sociedade r.rasileira.
JUS T I F I C ~ T I V P

Emenda subs~itutiva ao art. 22 do Capo I, da Subcomissão
VIII-A

Art. 22 TodOs têm igual direito a uma educação escolar
fundamental de qualidade, sem discriminação de qualquer
ordem.

§ ~nico- Entende-se por educação esc~lar de qualidade a
descrita 'no Art. 12

Esta Emende tem comn objetivo
b dir~ito democráticn ao ans5no ~ivre,

lism~ na So("i~ctadc brasileira.

resteheJecer o
respeitando õ pl ur§.

DEPUTADA SANDRA CAVALCANTI
r---------- I'I.IENÁRIOI'c:OMI'sio/sUICOMI•• io _

P:COMISSAO DA FAM!LIA DA EOUCAÇIlO,CULTURA E ESPORTES,DA
CIENCIA E TECNOLOGIA E DA COMH~,I;!\~~,q.io- .....,

wr------------AUTOlt------------_

t

Esta Fmen~a tpm como p~j~tivo '. restahelecer o cti=eit~

democrático ae pns5no livre,respeitando o p!u~alismo 'da
~ocie~?õe brasileira.

JUS T I F I C A T I V A

Emenda substitutiva ao art. 72 do Capo I,da Subcomissão
VIlI.A
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~--------------_nxTo/"'uSTI ..tCAÇio---------------.,

,...----........--------AUTOJt'------.,.--------

PJ ISMAEL WANDERLEY

'LIII""IO/cOMIUlo/'U'COMlIsio )

(1COMISS.DA FAMILIA,DA EDUC. ,CULT.E E$? ,DA CII!NC.E TECN.E DA ctJt.U'l~

Art. 72 - O Estadr,em suas escolas, tem obrigação de of~

recer gratuitamente,a todos,condições necessá
rias de acesso e permanência na educação esc~

lar fundamental e de garantir os recursos n~

cessários àqueles grupos que se dispuserem a
ministrar, gratuitamente, a educação escolar 
fundamental.

Garante o tempo integral no ensino da
1- a 4- Série do Ensino Fundamental.

Art. 12 Inclua-se, no Art.3º do Anteprojeto, o seguinte
ítem:

O tempo integral apresenta-se como forma mais adequada
de se ministrar o ensino primário dentro de uma visão social ampla
da educação, indo além do ato didático-pedagógico formal de ensl
nar a ler, escrever e contar ,incluindo procedimentos que visam poss!
bilitar o desenvolvimento pleno de todas as aptidões e potenciais
do aluno em sua manifestação físico-psicológico-cognitivo, social
e afetivo.

Possibilitaria à escola as
tividades de educação informal, tão importante
-tais o esporte, o lazer, a arte, as atividades
sional.

condições para as ~

quanto à formal,
de iniciação profi~

a garantia de ensino em tempo integral definido
em Le!, da 111 à 411 série do ensino fundamental."

IV 

VII-

"Art. 32
I

JUSTIFICAÇJlO

§ 22 O Estado garantirá a rea~ização desses direitos
através de outros programas tais como, transporte
alimentação, material escolar e assistência à saQ
de, cujos recursos não provenham da porcentagem
destinadas à Educação, da qual se falará no artigo
seguinte.

Ora, o desporto, sob certos aspectos, pode ser considerado
atividade cultural, mas, na realidade, ele é muito mais que
isso. Entre os gregos, era indissociável da educação. Hoje, é
concebido como instrumento utilizado pelo Estado e pela prQ
pria sociedade no sentido de ajudar na solução dos problemas
criados pela sociedade industrial. Criou-se, inclusive, uma n~

va política - adesportiva, com objetivos políticos ou S2

ciais -, adotada em quase todos os países.
Assim, o "reconhecimento" contido no art. 28, por seu cá

ter restritivo, deve ser revogado. Tais definições deve~ ser
evitadas no texto constitucional. Mas, se a -técnica legislativa
o recomendasse, certamente levar-se-ia em conta o caráter glo
balizante do esporte.

§ 12 - Tanto nas escolas do Estado como nas dos grupos
c.l.tados no caput,exige-se o atendimento aos padrões
de qualidade no serviço da educação.

Constituinte JOS~ MOURA

~ Pl.llli.1l10/GOM.S'io/IUICOM•••ÃO----------
l:

~
~

A permanência, do aluno, na escola, em tempo int~

gral, além disso facilitará a aplicação de programas inte9rados de
saúde permitindo melhor sua execução, controle e eficiência, e co~

tribuirá de modo positivo a diminuição da delinqUência infanto-j~

venil.

COMIssllo DA FAMíLIA; DA EDUCAÇJlO, CULTURA E ESPORTES, DA Clb
CIA E DA COMUNlCAÇAo.

Constituinte: JOS~ MOURA

Essas são as fundamentações básicas de nossa pr~-

posta.

..- ~ autoft--------------

, _ o art. 11 do anteprojeto de~EttE!r'eá··seguinte redãçao: ~-

Art. A União aplicará anu~lmente não menos.de vin:e porcento (20%)_
e os Estados, o Distrito Federal e os Munic~pios nao menos de v~nle

e cinc~ yorcento (25%) da sua receita resultante de impostos e tran
sferências, na manutenção e desenvolvimento do ens~no.

PJVILSON SOUZAEmendas ao Anteprojeto da Subcomissao da Educaçao, Cul
tura e Esportes:

I - Acrescente-se a expressão "dos desportos" ápós a
"da cultura" referida no art. 13;

11- Suprima-se o item 111 do art. 27;

111 - Suprima-se o art. 28.

JUSTIFICAÇJlO

As emenda~ propostas visam ao aperfeiçoamento constitucio
nal do esporte. A primeira manda acrescentar a pa-lavra IIdespor

tos" ao dado da educação, aultura, C.iência e pesquisa onde
se prevê a adoção de incentivos fiscais para o seu desenvolvi
mento.

Aprovada a primeira emenda, a segunda torna-se preJudicada,
por disporem sobre matéria idêntiça.

A supressão do art. 28, consubstanciada na emenda n" 111,

torna~se recomendável em vista da inclusão dQdesporto como ati
vidade cultural,' "gozando de todos os benefícios institucionais
e legais próprios da cultura".

JUSTIFICAÇÃO

o desenvolvimento e a emanciapação de uma socie~ade são deter
minados fundamentalmente pelo grau de educação e :ultura de seu povo~
pois, a;j;ravés do processo de conhecimento o cid~dao individualr.1ente ~

e a sociedade como um todo, passam a deter as tecnicas que lhes poss~

bilitarão vencer·os desafios impostos pela complexidade da vida mode!
na.

Não há no mundo nenhuma nação que seja desenvolvida e livre, e
que ao mesmo tempo não possua um alto grau de cultura.

No Brasil as oligarquis que be sucedem no controle do aparel~o

de Estado tem demonstrado absoluta incompetência na ge;tão do.proce~

so educacional, bem como total ausência de vontad~ politica de proel
ciar o acesso ao processo educacional da grande maioria da populaçao.

A-té recentemente, os gastos com educação, principalmente por I
parte do governo. federal, er~m irr~sórios, mostrando o completo ab~

dono e despre~o a cultura e educaçao.
A sugestão visa tornar obrigatór~a a destinação, por parte da

União, de pelo menos vinte porcento da sua receita tributária em ed~
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JUSTIFICATIVA

TEXTO:

de toda a infra-estrutura necessária ao funcionamento das empr~

sas. Reclama-se do Estado pelas suas deficiências, cobra- se do
~stado atendimento rápido das reivindicações eapresariais e
protesta-se contra o Estado qu~pretende interferir no meca
n1sao dos preços ao consumidor, este, em última análise, ores
ponsável pela injeção de meios e recursos para atender as ea
presas.

Mas, se dentro da 16gica capitalista, a livre e~

presa deve subsistir, existem setores, porém, que não podem, em
nenhuma hipót~se, ser objeto de especulação e de negócio.A Ed~

cação e a Saúde, por exemplo, nãó podem, nem devem, nem se con
cebe possam ser objeto de neg6cios. Ganhar dinheiro a custa da
saúde e da educação d~ povo é ua crime intolerável e uma abe~

ração inconcebível, em um País que pretende desenvolver-se cul
tural e economicamente.

Nossa sugestão constitucional, porém, para não
ser inquinada de radicalismQ e possa ser examinada com isenção,
até mesmo pelos eternos defensores dos detentores do poder
econômico, procura apenas, estabelecer limites a situação pen~

sa e abastardora em que vive a educação e a saúde do povo.
Não extingue, de vez por to~ª~, como deveria, a

ação dos colégios e hospitais particulares. Procura, porém, es
tabelecer limitação a sua ação, permitindo os seus funcionamen
tos para atender aos filhos dos abastados que possam pagar, en
quanto, por outro lado, obriga o Estado a oferecer, gratuitamen.
te, para os demais as vagas necéssárias em escolas públicas e
lnternamento pleno nos hospitais do Estado.

Coibe, e nada mais justo que isto, que os colé
gios e hospitais particulares engordem a custa dos recursos pQ
blicos, ou se beneficiem com desvios das verbas orçamentárias,
que deveriam ser aplicadas na construção de novos e eficientes
hospitais e novas escolas ~o melhor nível de ensino e, no en
tanto,'são canalizadas para enriqvecer os proprietários destas
• indústrias ".

De nada adianta aumentar o percentual orçamentá
rio para a educação e a saúde, se estes recursos são canaliza 
dos para os donos da educação e da saúde no Brasil. A verdade
é que nada adiantou aumentar o pércentual para a educação no O~

çamento da República de 4X pa~a 13X se estes recursos t~ ser
vido, apenas, para melhorar a vida e enriquecer os donos de ho~

pitais e colégios.
Se tudo contiruar, cano está prevãsto na atual constitui

çllo o ensino contiooará un privilégio de al~ e a~ lJ!1B vã esperança.

r:-r---------------TUTO/olUSTI'IC.."io-------- -,
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DEPUTA0O FRANCISCO PINTO

Art. 72 - O Ensino privado somente é permitido
observadas as disposições le~ais, desde que não utilize.repasse
de verbas públicas, para criação e manutenção de entidades de
ensino particular.

PAR~GRAFO ÚNICO - Incluindo-se coa0 repasse de
verbas públicas concessões de bolsas de estudo, auxílio ou su~

venções orçamentárias, isenções fiscais, bem como abatimentos
nas rendas para efeito de tributação.

Dê-se nova redação ao artigo 7º e acrescente- se
um parágrafo único e dê-se nova redação ao inciso I do artigo
32 do Anteprojeto da Subcomissão ·da Educação, Cultura e Espor
te.

JUSTIFICAÇJlO:

Considerando os valores extraordinários de democracia, soli
dariedade, civismo e justiça social, incorporados pelo cooperat!
vismo e assoclativismo, pleiteamos que este sistema seja ensinado,
na teoria e na prática, como exigência constitucional, em todos os
níveis do ensino brasileiro, divulgando seus princípios e sua dou
trina, como forma alternativa de organização s6cio-econômica da s~

ciEldade.

" O ensino do cooperativismo e do associativismo constituirá
discipli~a de matrícula· facultativa nas escolas e instituições de
ensino de todos os graus".'

cação, e desta ~orma possibilitar que a nação rompa com o processo /
de servidão a que está submetida desde o descobrimento.

Da mesma ~orma distribui-se entre os Estados e os munic1pios I
Igual obrigação, mantendo-se os atuais dispositivos que regulam a
_téria.

DA FAM.DA ErO::, Cl.LTUU\, ESP, DA CIEtCIA TEC.E DA ClJUlIC.
.L....1l10/co..lSlÃo/.u.cO••ldo---- _
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Há uma concepção privatizadora no Brasil que es
barra, transgride e ultraja a realidade dos fatos. Ninguém nega
que em um País capitalista a empresa privada tenha liberdade

-,
de agir, nos limites que a própr}a lei estabelece. ~ps limites
estabelecidos pela lei são permanentemente burlados por empres!
rios ávaros de lucros fáceis. Isto ocorre até mesmo em países
considerados esteios e paladinos da livre empresa, como os Es
ta~os Unidos, onde a l~vre concorrência encontrou enormes bar
reiras com o desenvolvimento do capitalismo que induzia empre
sas mais poderosas a formarem trustes e estabelecerem monopó
lios que destruiam o próprio princípio da ~ivre empresa. As
leis anti-trustes foram tentativas de vários governos, inclusi
ve de Franklin Delano Roosevelt, nos Estados Unidos para evitar
o desvirtuaaento do regime.

Uma outra questão vinculada a iniciativa privada
.e que tumultua despropositada e profundamente a realidade so
cial de alguns países, sobretudo o Brasil, .é a de exigir-se do
Estado um verdadeiro apadrinhamento das empresas, nelas inves
tindo recursos do povo, a elas concedendo isenções de impostos,
favorecendo-as coa Juros e anergla subsidiados e a construçlo '

EMENDA A REDAÇÃO FINAL 00 ANTEPROJETO DA SUBCOMISSÃO OA EDUCAÇÃO,
CULTURA E ESPORTE.

ADIÇÃO AO ARTIGO SÉTIMO DO PARAGRAFO QNICO , QUE pASSA A TER A S~

GUINTE REDAÇÃO:

"PARAGRAFO QNICO - Excluem-se da proibição a que se refere este
-artigo as instituições privadas de ensino superior sem fins lucra
tivos, cujas atividades regulares de pesquisa e ensino a nível d;
p6s-graduação, sejam de excelência reconhecida e estejam sen~o

mantidas primordialmente através de verbas públicas."

~ !! ? r ! E ! f .!!. r ! Y .!!.:

Tal proposição vem no sentido de garantir o retorno dos recursos
destinados nos últimos 20 (vinte) anos a tais instituições, impe
dindo solução de continuidade nos investimentos até agora realiz~

dos pelo poder público.

É sabido que tais .instituições, sem fins lucrativos, jamais sobr~

viveriam sem recursos do poder público. InstituiçOes de ensino s~
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Acrescente-se ao artigo 3Q do Anteprojeto Const5
tucional da Subcomissão da Educação, Cultura e Esportes o seguinte p~

rágrafo:

perior, tais como a Pontifícia Universidade Católica do Rio de J~

neiro - PUC/RJ - v~m prestando ao país relevantes serviços, for 
mando quadros do mais alto padrão " capazes de contribuir de for
ma significativa para a construção de um Brasil melhdr.

TlXTO/olU.T.'ICAGio----- --.

JUS T I F I C A T I V A

A cultura deverá participar como conteúdo à nível
do ensin~ fundamental, através de mecanismos que atendam as artes e
as letras brasileiras, complementados pela ação de bibliotecas, m~

seus e oficinas de arte e de artesanato, permitindo o conhecimento'
humanístico da realidade nac'ional à partir das Estrut'.r'; sócio
.'v 1 l; ,, - ••'· i.:-"~~nt~~ em cada Região e Município.

tJ IE'lJmoo VIVALOO BMBOSA
...,., ..1.1...'uo/co...... io/.UICC.....io --,

~
~
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Parágrafo único - O Estado deverá assegurar o e~

sino profissionalizante de 29 grau, adequando-o às necessidades de c~

munidades urbanas e rurais, afim de suprir o país de recursos humanos
e tecnologia básica.

Emenda ao oarecer do relator da Subcomissão da Educação, Cultura e Esporte.

- Acrescente-se inciso ao art.2Q do Anteprojeto:

JUS T I F I C A T I V A

O acesso à Universidade ainda é limi~ado às cla~

ses mais privi~egiadas e o ensino fundamen~al Dão estimu:a profissi~

na Lí zação ,

"VIX - descentralização da educação PÚblica, cabendo prioritariamente aos Esta
dos e Municípios a educação pré-escolar e o ensino fundamental obrigatõ 
rio."

JUSTIFICATIVA

------------------

o País necessita de recursos hunanos 2 dc tel:nl'
20gia bás~ca principalmente para o desenvo:vimento da agricultu~a e
da indústria. ~ dever do Estado providenciar a implantação de esco 
las-oficinas, capacitando-as para o atendimento da crescente demanda
principalmente nas áreas mai~ carentes.

Substitua-se no Anteprojeto Constitucional
da Subcomissão da Família, do Menor e do idoso, o parágrafo 39 do
artigo 19: " Havendo impedimentos legal para novo casamento, do h~

mem ou da mulher, OS filhos nascidos de sua união estável e notória,
serão considerados legítimos para todos n~ ~fpito~. requlando-se as
relaç~es jurídicas entre os pais co~o se casados fossem pelo regime
da separação de bens."

- lJê-se ao inciso lU do ar~ JI! a seguinte redação:

Erenda ao parecer do relator da SUJcOOlissão da Educação, Cultura e Esportes.

A eàJcação pré-escolar é obrigação do Estado Art.3º,II do Anteorojeto e
deve ser executada prioritariamente pelos Estados e ltJnicípios, da mesma forma e
pelas mesma razões que o ensino fundamental, pois essas são as instâncias aclninis
trativas mais descentralizadas, têm maior proximidade e conhecimento das necessi~

des da população nessa área e POdem resoonder mais raoidamente às solicitações das
COlIIJl1idades.

sem essa referência, ficaria iJrorecisa a que esfera caberia prioritariBme!!.
te a educação pré-escolar, com o risco de não ser efetivamente assunida por nenlula
delas.

(!J IlEPUTAOO VIVALOO BAR80SA
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JUS T I F I C A T I V A

Atribuir legitimidade aos filhos e nascidos
de união estável e notória de pais legalmente impedidos de se casarem,
e regular as relaç~es jurídicas e patrimoniais ~ntre os mesmos é o ~

ojelivo da emenda.

cr;;EPUTADO ISRAEL PINHEIRO ;~o~~_._------- ------ JI _I
tJg~~~SSAO--ÕÃF'ÃMICÍÃ :"'ll'P:"'ffl5~2(ç~lf?'''é'iJCi.-DRÃ- E- ESPORTES, DA) 800375-1

- C.I1L.LI.ECIiO.L.DGIA E DA C!llilLf'l.l.C8.ÇAQ~ . _

Acrescente_s~"~:u:'::':'~~ 109-:- ~nte~·~~;e·t~·'c:n:-t-:~-=l
cional da Subcomissão da Educação, Cultura e Esportes o seguinte pará

grafo:

, lU ., garantia de educação pré-'escolar gratuita, às famílias que o
desejarem para as crianças até seis anos de idade."

JUSTIFICATIVA

A gratuidade deve aoarecer, COOlO aoarece no ensino fundamental,oois ela
se destina principalmente às famílias de renda mais baixa e é a condição sine qua

non oara que as crianças do estrato de renda mais baixa oossam frequentá-la.
A exPlicitação de que a eàJcação pré-escolar - dever do Estado - ê fa _

cultativa oara a crianç'ât"às famílias que o deseja.-em") visa eliminar interpreta
ção falsa de que seria cllllOOIs6ria oara as crianças, Isso não é rec~ável, pois
a pré-escola é una instituição COIItllementar à família na educação da criança. Por
contar ClJll profissionais e dispor de conhecimentos. e ootliente eSPecializado já não
disooníveis à maioria das famílias, ela é extremamente illPlrtante na sociedade 00
derna, mas a famíia POde encontrar outra forma de prover adequada eàJcação pré-es
colar a seus filhos.

A redação nroocsta acima procura ser mais incisiva e determinante do
qua a do Anteorojeto (oferta devagaslo

Parágrafo único - A cultura deverá participar como
conteúdo à nível do ensono fundamental.
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§ i2 - IllClJIbe o Poder Público comoetente dar pJ;ioridade em seus orçamentos. e em
sua política educaçional à educação gratuita de temo integral às crianças, com
alimenteação, assistência médiaca e odonta~ógica.

EIe1da ao parecer do relator da Sl.tlcanissão da Educação, Cultura e E'SPortes.

§ 1º - constitui crime de resoonsabilidade o não atendimento ao disposto no par!
grafo anterior.

JUSTIFICAT:VI\

- Dê-se ao artigo 16 a seg.Jinte redação:

Art. 16 - As eroresas comerciais, industrias, de prestação de serviços e a

grícolas são obrigadas a manter a educação pré-escolar e o encino '

fllldamental gratuito de seus eroregados e filhos destes do nascimen
to ao!; quatorze anos; ou a concorrer para aqeule fim, mediante cons

tribuição tributária, na forma que a lei estabelecer.

JUSTIFICATIVA

o Brasil há de debruçar-se sobre suas crianças e dar-lhes o que mais neces
sitem: 'educação e assistência.

ll.J fazemos isto, ou jamais chega:::emos ao futuro nronãssor desenhado para o
País.

Não POdemos continuar com os milhões de crianças desassistidas e abandonadas

Agora, precisamos dar corqetude aos enunlciados gerais. E precise encarar
de frente e como resoonsabilidade. ll.J nos resoons21Ji~izamos face a sua dramatic!
dade ou não S()fIl()S dignos de esoeranças que nos envoãve,

Já cosntitui obrigação das emresas a oferta de condições, eIIl creches pr.Q.

prias ou conveniadas, para a ooanentação dos filhos das empregadas.
E l:ant>ém a marJ.Jtenção do ensino de 12 grau aos filhos de seus trabalhado

res (salário-educação).

O que se pretende, neste artigo, é reunir as MS obrigações (local de a
--.tação e ensino de 12 grau) estendendo a primeira para a faixa etária pré-escg'
lar, conforme diversoS mov1mentos(Pró-Creche,Conselho Nacional dos Direitos da

ItJlher, Comissão Nacional Criança e Constituinte, Conferência Brasileira de Educa
çllo), têm expresso.

A Lei estabelecerá a contribuição tributária, separando) percentuais para
a creche e pré-escola e para o 12 grau.

l:J IE'UTIIOO VIVAloo BARBOSA

no.cu,TlflA E ESPOOTES [lI\ CIEIICI/I E

TUTOrI"uSTlt'C...ÇÃO-----------------,

Emenda ao nareeer do relator da Subcomissão da Educação, Cultura e Esportes.

- Açrescente-se § ao artigo llJ!! do Anteprojeto:

• § - Os Estados trahferrirão aos "Ulicípios os encargos da educação pré-es
colar e do ensino de 12 grau, semre que estes alcançarem condições •
técnicas e financeiras suficientes...

- Dê-se ao § 32 do artigo IlJ2 a seguinte redação:

.. § 32 - Os lolJnicípios só passarão a atuar em outros níveis de ensino quando

as necessidades de educação pré-escolar e de ensino fundamentàl es
tiveren satisfatoriamente .atendidas.TtX'O/"USTl..ICAÇão----------------,

.-------------- A....-------~r__-----

,- ....Il ...Kl/CQMllllo/.UlCD.I..io-----------
~ISSIlO DA FAMfuA. DA mx:ACAQ. lll.TtRA E ESPOOTES. DA CIEM;IA E

l!J IE'lJT/U)Q VIVIl! 00 88B8!lS9

JUSTIFICATIVA

EIIlenda ao ;:llIrecer do relator da St.bcomissão da EdJcação, Cultura e Esportes.

- Dê-se ao § 22 da art. 11 a seg.Jinte redação:

O acréscimo da educaçilo pré-escolar nesse parágrafo está em consonân

cia COIII o artigo incluso, que visa o aperfeiçoamento do ensino sem prejuízo do "'.J
nicípio.

§ 2!! - Lei complementar detaminará plurillRJalmente a repartição dos recursos

.;a,licos, assegurando prioritariamente o atendimento das necessidades do
ensino obrigatório e estabelecendo percentuais mínimos para a educação

pré~escolar•

JUSTIFICATIVA

tJ Deputado Antonio Carlos Mendes Thame

""' TE:llTO/~U'TIFIC"ÇÃO-------

o ensin:l fundamental obrigatório deve merecer, em Lei, a prioridade na
repartição dos recursos. se não se êstabelecer Ull percentual mí~~a a educ.!!.

-çllo pré-escolar, ela estará sujeita a permanecer na oerúria a que está submetida'

atualmente pois seu POder de pressão explicita e organizada é menor do que o dos

níveis de ensino médio e 'SUflP.rior.

Dê-se ao artigo _4 2 , do anteprojeto da Ciência e Tecnologia e das
Cumunicaçôes, a seguinte reoaçãc, suprimindo-se em consequência o artigo 59:

Artigo 42 - O Estado garantirá ao indivíduo, em sua vida civil, absolu

ta privacidade, e o fornecimento de informações pessoais a qualquer título depen
de de ordem judicial, assegurando-se àquele sobre quem verse a informaçâo o pleno
acesso à fonte para aferiçâo da veracidade dos dados e o direito a sua correção
quando incorretos.

§ 12 - A divulgação não autorizada de fatos relacionados à vida domés

tica e familiar de qualquer pessoa terá pena prevista na lei.

§ 22 - Assegurar-se"g ~'...habeas Data n para garantia dos direitos pre
vistos no caput deste artigo.

,- ,U• .,.Uo/COMI.. lo/aulcOM •••lo----------,
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EJnenda ao parecer do relator da Subcomissão da Educação, Cultura e Esoortes. JUSTIFICATIVA

Inclua-se C(JlIl) parágrafos do art. 111:

E boa técnica jurídica a concisão dos preceitos, desde que sem preju-. .

dicar sua clareza e cOflllreensão, A emenda visa atender a tal.



Os artigos 42 e 52 e o Parágrafo único deste último ganharam formulação mais sin-_I
tética, preservando-se o conteúdo das normas que contêm.

tratar-se de medida relativa a matéria fiscal e tributária, parece-nos impo!.
tante ser clara a referêncfa à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos

Municípios.

Dê-se ao artigo 72 , do Anteprojeto constitucional da Subco

missão da Educação, Cultura e Esportes, a seguinte redaçãor

Art. 79 - O ensino é livre à iniciativa privada, constituida

sob forma de associações sem fins lucrativos, observadas as disposições legais.

PARAGRAFO ÚNICO - A União, os Estados, o Oistrito Federal e

os Municípios' somente poderão' amparar técnica e financeiramente as entidades
educacionais particulares de natureza não lucrativa, desde que estas, nos ter

mos da lei, comprovem anualmente a reaplicação dos excedentes dos rendimentos

auferidos na melhoria da qualidade do ensino e prestem contas da gestão cont!

bil à comunidade e aos órgãos públicos competentes.

.:lJSTIFICAÇÃO

Substancial parte da proáutividade educacional, científica e

tecnológica nacional depende da criatividade, do esforço e da dedicação de

escolas, universidades e outras instituições privadas. Não se entende porque
o país deveria sofrer prejuízos pela restrição do uso de verbas públicâs

para manter serviços de interesse de todos, desde que sob estrito con
trole, na forma da lei. Na medida em que o Poder Público não está em cond!

ções imediatas de cumprir o mandato de direito, do ensino livre e gratuito
para todos - como deve ser - que lhe seja facultado sustentar, subsidiari~

mente, quem a tal se proponha, respeitadas as exigências do interesse públ!
co e do bem geral, coibidos o espírito de lucro e de indevida exploração da
sociedade.

..".--.__• o -O-A 1) I 800""':: I
• vrrr ':COMfSSAOÕA-m~1'JX"mt''Êtl\j~~(j:i'ClJÇTURAT'ESPORTES,

CIÊNCIA E TECNOLOGIA E DA COMUNICAÇAO

tJ Senador JOSÉ RICHA

r:r---------------- TurO/.lUSTI'IC.llj:ÃO-------

Assim sendo, prefere-se especificar que a lei garantirá tanto a propriedade in
telectual quanto a propriedade industrial.

Acresça-se ao artigo 12 , §22 do anteprojeto da Ciência e Tecnologia e das
Comunicaçôes:

A fórmula proposta p.ela Subcomissão inova porém acarreta ambigUldade
conceitual. Modernamente a doutrina juridica distingue entre a propriedade in_o

telectual e a propriedade industrial, a partir de uma conceituação maia atual

e mais especIfic3, sendo a propriedade industrial propriedade intelectual lato

~ • Na propriedade intelectual strictu sensu estariam de fora os sinais
distintivos do comércio, por exemplo marcas e sinais de propaganda, sem apreci

ar nem mesmo o nome comercial, que alguns doutrinadores querem substituir pela

denlJllinação nome de empresário e entendem consistir de atributo da personalidade

JUSTIFICATIVA

AÍtigo 12 -
§ 12 _ .......

§ 22 - A lei garantirá a propriedade intelectual e industrial.

wC Deputado Antonio Carlos Mendes Thame

f:J Deputado Antonio Carlos Mendes Thame

.... --'- TUTOfJU5TI"CAÇÃO _
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Acrescente-se ao Capítulo da Comunicação, art. 12, inciso IV.

Artigo 12 - Compete à União legislar sobre os meios e veículos de colnu
nlcação, propaganda, publicidade e comunicação visual ao ar livre.

JUSTIFICATIVA

Note-se, outrossim, que a Educação é uma das dimensões da liber
dade e da Democracãa, Não se pode admitir o Estado todo poderoso-ditando, no

seu arbítrio, o que deve ser ensinado, pesquisado e estudado êm todo o país
O EsJado não é dono dos destinos dos cidadãos, o Estado é o garantidor dos di
reitos das pessoas. Assim sendo, a Líberdade dos grupos próprios que compõem

a sociedade tem o direito de possuir suas Escolas e o Estado, nos termos da

lei, de assegurar esse direito, atendendo, subsidiariamente, o sistema priva

do de ensino, mormente o de nível superior que, pelos seus custos, não pode ,
por uma questão de justiça, ser suportado apenas pela contribuição dos aluno~.

MAURICIO FRUET

r:r--------------- TlXTO/olUST'f'CAÇ.i,O-------__

mr-------------AUT<l1l

.C

AOQfllIJanhândo a tendência mundial, a propaganda e a publicidade através

da cOll)Unicação ao ar livre ( out-door, painéis etc) é hoje ./JllIa realidade em nosso
PaIs,alcançando todo o território nacional.

De outro lado, pela sua própria natureza, constitui propaganda e publi

cidade não seletiva, una vez que , normalmente exposta em vias públicas, exerce
sua influência sobre a população indiscriminadamente.

Não obstante estes importantes aspectos acima mencionados, a matéria

nao ~stá hoje regulamentada a nenhun nível, gerando conflitos de competência, não

ordenando a existência e desenvolvimento das empresas do ramo, bem como desampara!!
do a sociedade de princípios mínimos para o exercício desta atividade econômica.

.tJ Senador JOSÉ RICHA

-~----- --- PLtHAluo/cO"'ISsio/$UftCO"~SÃO- _. ~

• VIII - COMISSÃO DA FAf.1ILIA DA EOUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES, DA 1
....---------------TUTO/.lUSflfICAÇio- .

SUbstitua-se, no Art. 82 do Anteprojeto da Subcomissão

da Ciência, Tecnologia e da Comunicação a expressão "Poder Público" por "A

União, os Estados, o Oistrito Federal e os Munidpios".

lícrescente-se a expressão "do intérprete", na
seguinte forma, ao ceput do art. 19, do anteprojeto da Subcomissão da Educação,
Cultura e Esportes.

- A lei estabelecerá prioridades, incentivos

e vantagens para as culturas nacionais, especialmente quanto: à formação e co!:!,

dições de trabalho de seus criadores, intérpretes e estudiosos; à produção, /
circulação e divulgação de obras, ao exercício dos direitos de invenção. do

autor e "do intérprete"; à promoção de COJ1gressos e Eventos afins •

JUSTIFICAÇIlO

JUSTIFICAÇÃO

A expressllo originalmente empregada "pC'der Público" ,

eKlOrll possua o sentido de "governos", n50 6 suficientemente explicita. Por

Sendo o artista - intérprete - um trabalhador
de criação edI consequência da obra do autor em uma vez que este trabalhador li.!
ver' ter gBrllOtido o direito sobre a utilização de sua l11Bgel1l, o~ vir' te.!
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-------------"U10ll-----------tJ DEPUTADO ARNALDO PRIETOpender ao determinado pela legislação referente aos Direi tos Autorais e Cone
xos, justifica-se a adição no texto do artigo em tela, essa tunção artístico 

cultural.

=- TUTO/JUSTI'ICAÇÃO----------------

SUBCOMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE

Art. 169 § 19 - Suprima-se a palavra "público"

Justificativa:

Acrescente-se ao artigo 5º do Anteprojeto
Constitucional da Subcomissão da Educação, Cultura e Esportes o
seguinte ~arágrafo:

Não cabe limitar apenas ao ensino público os recursos or1undos
do salário-educação.

parágrafo único - .. A educação artística deve
ser obrigat6ria no currículo escolar de primeiro e segundo grau."

JUS T I F I C A T I V A

tJ LUIZ ALFREDO SALlJMAO

r=T---------------TuTotolUSTlFlCAlõio---------------...,

é indispensável para uma
um completo desenvolvime~

Et-ENJA

r.T---------------rurololuSTlrlc..çio---------- ....,

---+--.'----------------- -- ---------

~ AUTOIl:

~ DEPUTADO ARNALDO PRIETO

r.-r--------- PLfH.l'l;Jo/cou.ssio/SUIC;OUlssio

• SUBCOMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE

~
~

Acrescentar ao art. 7º do anteprojeto da SUbcomissão VIII-A, ao final, a ex
pressão:

"...exceto para as instituições educacionais privadas que desenvolvam ativi
dades relevantes para a cultura e a pesquisa nacionais.

Parágrafo unico - O amparo técnico e financeiro dos poderes públicos somen
te será concedido a instituições educacionais que atendam às exigências de qoa-.
lidade de ensino e pesquisa fixadas em lei, bem como prestem contas da gestão
dos recursos repassados aos 6rgãos cometentesv

SUBCOMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE

Art. 79 - Dê-se a seguinte redação:

"Art. 79 - O ensino é livre à iniciativa privada, ob
servadas as disposições legais".

Justificativa,

JUSTIFICAÇAO
Apesar de apoiar a proposta de canalizar os recursos públicos apenas para as

Escolas Públicas, é preciso ressalvar certas situações de instituições de ensi
no e pesquisa particulares, que recebem fundos de entidades governamentais. co
rno a FIl'.EP e o Cl\Pq, e que prestam relevantes serviços à coletividade.

Un exemplo marcante desse tipo de situação são as universidades cat6licas,c,2
roo t' OI '(" _OJ e e Ptc-SP.

"""'""" "'" """" ~ I ....... I
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E OA COMlX>lICACAO _J :
DA FAMÍLIA 00 MEf'm E ffiToI}]2?91CAÇio .

f?C(l.1.
SU3COMISSAO

Não cabe proibir o repasse de verbas públicas para entidades de
de ensino particular, especialmente tratando-se de iniciativas
de interesse comunitário, nem inviabilizar o acesso às escolas
privadas dos estudantes integrantes de famílias carentes.

Art. 1º •..•••••••••••••••..••~•••••••.•••••

Dê-se ao parágrafo 5º do ar t í qo 1s , do ant.ê.
projeto da Familia, do Menor e do Idoso e ao artigo 2º

a seguinte redação:

,------------AOTO.-- .f? DEPUTADO ARNALDO PRIETO

m---------------.Tf.:XTO/,luSTIFICAÇio _

r.r------:::---- PLl:lfÃltlO/CONlssio/SUICOMlssio

• SUBCOMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE

SUBCOMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE

Art. 89 - Dê-se a seguinte redação:

§ 5º. O casamento P?de ser dissolvido ape
nas uma vez, de conformidade com a lei, e desde que haja
prévia separação judicial por mais de dois anos.

"Art. 89 - As Universidades e demais instituições de
ensino superior gozam, nos termos da le1, de autonomia didáti
co-cientIfica, administrativa e financeira".

Art. 2º - Os direitos e deveres referentes
a sociedade conjugal, ao pátrio poder, ao regist~o dos
filhos, à titularidade e administração dos bens do'~asai

são exercidas igualmente pelo homem e pela mulher, incl~

sive fidelidade conjugal por' parte dos cônjugues enquan
to a sociedade conjugal não for dissolvida.

Justificativa: Justi ficativa:

Deverá ficar a cargo da lei a definição das demais normas rel~

tivas ao ensino superior.

'.~--------------------------'

A dissolução do casamento através do divó~

cio é um ato que presume-se benéfico para regularizar sI
tua~ão alheia à vontade dos cônjugues. Entretanto, a sua
realizaçao mais de uma vez implicaria em 'sétios prejuí-
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zos para a própria sociedade tanto para pais como filhos.
E para que não sejamos responsáveis por desatinos oriun
dos da proliferação do divórcio por mais de uma vez, su
giro que a instituição do divórcio seja por uma única vez.

ra o proprlo sustento) e se asseguraria a democratização do acesso a
escola superior.

A lei ordin~ria deverá regular as condiç~es de repasse
dessas verbas públIcas a entidades'educacionais (comunItárias) de di
reito privado, mas que prestam serviço públICO.

CONSTITUINTE ALDO ARANTES

r::"I;- n:XTO/..USTlf'ICAÇio -,

Art. Compete à União:
explorar ou conceder:

EMENDA
Anteprojeto da subcomissão de Educação, Cultura e Esportes

Inclua-se no inciso 11 do art. 27 do anteproj~to a expre~

são " e os de alto rendimento desportivo" em lugar da expressão
"de alto rendimento".

Dê-se ao Art. do Capítulo
titucional a seguinte redação:

da Seção do Anteprojeto Con~

JUSTIFICAÇilo
a) os serviços de telecomunicações;

Essa emen1a visa deixar mais claro e ~xplícito o objetivo
do benefício prop~sto no oaput do artigJ.

Justificação

U S T I F I C A T, I V A:

o enSino ~ livre a iniciativa privada, obscrv~das as
dlSposlç~es legais.

Acrestente-se § ~nlco:

O amparo t~cnlco e financeiro dos poderes p~bl ic05 po
der~ ser conc~dido a entidades educaCionaiS de natureza n~o lucrativa
desde que estas comprovem ~ reapl icaç~o dos excedentes do rendimento
na Inelhorld da qual Idade do ensino e prestem cont~s da gcst~o cont~

bí I ~ comunidade e aos ~r9~os p~bl IC05 competentes.

A atenção do povo brasileiro se volta para
o processo de elaboração da nova Carta Constitucional, oportunidade
em que se discute inúmeras proposiçõ6s para redefinir a competência
legal no tocante à exploração dos serviços de teleí~m~nicações.

Entre os fatores básicos para o desenvolvl
mento do país, incluem-se as telecomunicações, que inegavelmente cu~

prem relevante pape r no cenário nacional, muito embora o setor care
ça de liberdade empresarial, bem como da eliminação dos estraves b~

rocráticos do Estado, a fim de melhor servir a comunidade.

Nas nações livres, a prestação de serviços
de telecomunicações está afeta à iniciativa particular ou então se
encontra em transferência para a órbita pri~ada, excetuando-se a ra
diofusão que, por sua especificidade, impõe o estabelecimento de con
troles próprios.

Ainda as~im, permite-se ã participação do se
tor privado mediante a adoção de salvaguardas contratuais que impe
çam o desvirtuamento de suas finalidades.

Nos países europeus e asiáticos que optaram
pela estatização das telecomunicações, ultimamente, a palavra de or
dem dos governante; tem sido privatizar. Esse procedimentos está sendo
adotado por eles como uma das principais metas, alcançando,paradoxal _
mente,mesmo aqueles de natureza socialista ou social democrata. Os pa~

tidos políticos da situação e oposição incluem esse tema em suas cam
panhas eleitorais como plataforma para conservar ou chegar ao poder.

Segundo o ecomista escocês James Campbell
Fraser, quando dê sua estada no Brasil, em setembro do ano passado, de
larou que" a privatização é inevitável. Na Inglaterra, em quatro a
cinco anos, ela já rendeu bí lhoês de libras. A Inglaterra é muito menor
que o Brasil, e Londres exerce uma influência notável sobre o resto do
país, mas um dia os brasileiros também descobrirão a necessidade de ~

celerar o prodesso de privatização da economia".
Explicou que, 19B1, na Inglaterra, a privati

zação começou devagar, por pequenos setores da economia. O sucesso de
veu-se, em muito, ao fato de que os segmentos, como o de telefones e
aeroespacial, dispunham de competividade internacional, estimulavam a
cooperação com outros países. Não adianta oferecer uma empresa ineficl
ente ou incapaz de disputar as regras de mercado. No caso da Inglater
ra isso foi muito importante.

ExemplificOU também que o Japão privatizou
suas ferrovias, serviços telefônicos e linhas áereasj Singapura, priv~

tizou parte da sua companhia áerea internacional; o Canadá, sua indú
tria aeroepacial; as Filipinas privatizaram a prodúção de acúcar.

Declarou ainda aquele especialista - "na
dade,a privatização permite uma maior interação entre o consumidor

determinado produto ou serviço, com aquele que fabr1ca esse produto o
presta esse serviço. A explicação é' muito simples, com os telefones,

~,

~

Cous t. Itu int c GASTO'NE RIGil I

E M E N D A N

SUBCOMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

A Asscrnbl;ld NaclQnal Constituinte dcver~ estabelecer
as boee s de uma SOCiedade dcmoc r-~tlca, IIV r-C, plu r-e l ist ..a, p e r- t. r c rp e r r
ve , onde todos gozem de i gua i s di re Itos, sem quo I quo ..... t r po de.' d Iser ,:
mlnaç~o c o Estado seja Instrumento a se ..... viço desta SOCiedade, subor
dinado e cont ..... olado po ..... el~.

Pa ..... a qlJ~ ~ssa ROCI~dad~ S~"'~ P()~~;v~l, d0\0'·~ ~~I- ~ril'
mndo o d I r-o i to do 'todos Q umu ('duc,,'ç~o do quo l I d ..ado -sem l]thllqu('1' ti P-;;
de d I ~("I' I mi Ih1,~O, ..,~~ I m c-orno U P I UI',,1 r e-tno l' ..1 I ,lH',-d,hil' no dl'~l'IIIP(,l\ho

d~$ ~t,vldad~s (>dUCd~IOI1~'~_

o prlnc;p,o da d~~tlnaç~() dus ..... ~Clll-SOh p~111 I~O~ ~on'l"l

t o çhll'a InstituIÇÕ<'\R p~bl i c....'s do \,'n51no (como ~lI"Op~f' o ..nr-r , 71) In fine

do Relat~ ..... io da Subcomiss~o VI l-A) n~o est~ em coe ..... ;ncla com os p..... in
c;plos,enunclados no art. 2º do mesmo documpnto. -

Interessa fundamentalmcnte assegurar, na Constituição,
que os cidadãos tenham, sem discriminação e Igual lta..... iamen~e, os mes-
mos direitos em relação aos serviços p~bl icos. _

Quando a inicIativa privada desenvolve sC'rviço publ icá
(art. 7º, primelr~ parte), os recursos públicos deverão garanti ..... que
ela seja amparada (por subvenç~o públIca), sç comprovudamente deles n~

eessitar e se tiver condlç~es .de fazer deles uso adequado (bolsas p~
ra carentes, reCiclagem de professores, proJetos de ppsquisa), ~ob fi~

cal Ização do poder públIco.

Dessa. forma, ficaria obviada tamb;m a difIculdade de
acesso ~ escola superior para um alunado que nem scmpr'e pode freqU~~

tar a Escola Públeia (questão de horários, necessiddde.dc trabalho p~
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COM. FAM. EDUC.

SENADOR POMPEU DE SOUSA

na Inglaterra, foi assim. A iniciativa privada pôde controlar uma pu 
blicidade tão eficiente, que Lornou o seu produto vendável e a recepti
vidade do cidadão ao serviço telefônico foi excelente. E é isso que
importa, porque, afinal, só com a boa aceit~ção do produto é que seu fa
bricante ou fornecedor pode conseguir lucro.

No Brasil, a estatização dos serviços de te
lecomunicações cresceu vertiginosamente, atingindo níveis elevadíssi
mos e dificultanqo sobremaneira a reversão do processo. No entanto,
esse expansionismo exagerado não conseguiu abranger todas as modalid~

des de operações, fator que,aliado à reconhecida ineficiência das em
presas governamentais, recomenda a alteração do quadro anterior.

E pois chegado o momento de, sem embargo do
denso conteúdo social que deverá lastrear a nossa Constituição, consa
grar o princípio da liberdade empresarial, coibindo o caráter inter
vencionista do Estado e fazendo-o retomar suas atribuições primordi 
ais.

~",,""00 """.ro ""-::~" .....w_._.._-------.--21 =I
~ISSAO DA FAM. DA EDUC. CULTrnA, ESP. DA ClIONCIA TEC. E DA CllMUNlt.

Insira-se, onde couber, no texto do anteprojeto da
Subcomissão da Ciência e Tecnologia e da Comunicação, o seguinte
artigo:

Art. Fica assegurado um percentual nunca inferior
a 10% (dez por cento) dos investimentos globais destinados ao setor
de telefonia para a instalação e a expansão de linhas telefônicas no
meio rural.

Parágrafo único - Visando ao cumprimento do que dis
põe o caput deste artigo, os preços das unidades a serem instaladas
nas áreas rurais não poderão exceder aos estipulados para as linhas
urbanas.

Justificação

Um dos setores que experimentaram maior
expansão de serviços no Brasil, durante as duas últimas décadas,foi,
sem dúvida, o das telecomunicações, particularmente, o sistema tel~

fônico.
Foram avanços notáveis, quantitativos e

qualitativos: dos quatro mil municípios brasileiros, 3200 Ja são
atendidos pela rede telefônica, e pelo menos mil dessas comunidades
utilizam o serviço 000, situação muito diferente, portanto, dos anos
sessenta, quando apenas 60 municipios dispunham desse sistema de
discagem ~~istância. Em 1971, o total de aparelhos telefônicos ins
talados não chegava a dois milhóes"mas já em 1983 alcançávamos o
expressivo montante dos dez milhões de assinantes.

Por outro lado, as populações rurais têm
sido bastante prejudicadas pela não execução de projetos em suas
áreas e pelo preço extremamente elevado que se paga hoje pela assi
natura de um aparelho. Esperava-se que, após a instalação da infra
estrutura e de redes de telefonia urbana pelo interior do Brasil,o

telefone também seria levado a todas as comunidades rurais com cus
tos equ~valentes aos'urbanos, para servir-lhes de referência concre
ta ao desenvolvimento, ao bem-estar, à melhoria na qualidade de vi
da.

Urge portanto, face às condições SOC10 -
econômicas do trabalhador do campo, a criação de mecanismos que
viabilizem a equiparação de preço dos telefones urbanos e rurais,
bem como. a fixação de um percentual mínimo de 10% (dez por cento)
dos dispêndios totais em telefonia para que sejam aplicados no re
ferido segmento.

-....:...._-----_._--- _.
SENADOR POMPEU DE SOUSA

r;-r---------- PLI:N.."IO/cOlil.ssio/ltl.COlilssio _

COM. FAM., EDUC., CULT. E ESP., CIIONCIA E TECN. E COMUNICAÇl10

r,),----------------- TUTQ/oltlSTI'ICAÇio--- -,

No Anteprojeto da Subcomissão VIII-B, incluir - como

artigos 15,16 e 17 e seus pará~rafos, renumerando-se os disposi

tivos antecedentes e subseqüentes - os artigos 49, 59 e 69 e re~

pectivos parágrafos do Anteprojeto.

JUSTIFICAÇÃO

Trata-se de razão de simples metodologia legislati-

va.

o Art. 49 refere-se ã garantia de preservação da pr~

vacidade, na v1da c1v11, do indivíduo, de seu lar e de sua famí

li~, 'assim como de punição para os que acaso possam vlolar tal

direito. Matéria, portanto, relativa ao direito - positivo e ne
gativo - de comunicação.

Os dispositivos do Art. 59 asseguram o direlto do

acesso gratuito de todos às informações e referências a seu res

peito contidas em bancos de dados ou outros instrumentos, púb~i

cos ou privados; e, igualmente, o dlreito de retificá-los, atu~

lizá-los ou supriml-los, quando incorretos. Matéria, portanto

relativa ao direito - positivo e negativo - de comunlcação.

O Art. 69 e seus parágrafos cuidam dos dlreitos do

cidadão aos dados sobre a realidade social, econômlca e política

do País, assim como das salvaguardas à divulgação dos mesmos,

desde que referentes à defesa e soberania da Nação, e, ainda, de
sua transferência a centrais estrangeiras de armazenamento e pro

cessamento de dados. Matéria, portanto, relativa ao direito - po-

sitivo e negativo - de informação.

Nos três casos, C~êncla e Tecnologia entram-como o

instrumento operacional: a informática, neles, funclona apenas 7~

mo processo, meio do armazenamento e transmissão de informações

corno continente, não como conteúdo. Do que os três disposit1VOS e

seus adIDlnículos pretendem permitir ou proibir o uso é do conteú

do, e não do continente. Não fossem informatizados os recursos e

instrumentos de reglstro de tals assentamentos, a proteção dos

mesmos deverla ser exercida de maneira igual. Trata-se, no caso,

de proteger o fim, não o meio. Protege-se, pois, a informação, a

sua comunlcação; não o processo ou lnstrumento de retê-la ou corn~

nicã-la; não propriamente a lnformática.

O enquadramento leglslativo dos três casos deve pe~

tencer, portanto, à área da Comunlcação, e não ã da Ciência e TeS

nologia.

,. U101ll----

(l

1':"1 -'- rtXl0/JUSnnCAçÃo---- -

NO Anteprojeto da Subcomissão VIII-B, Substltulr o

atual Art. 16 e seu parágrafo Qnico pelos seguintes, renumerando
se o subseqüente:

" Artigo 16 - Flca inst~tuído o Conselho Nacional de

Comunicação, com a atribuição de propor ao Congresso NaClonal po
líticas nacionais de comunicação nas áreas de radiodifusão e ou
tros meios eletrônicos, supervisionar e fisca11zar sua execução,

atendidos os seguintes princíplos:

I - Promoção da cultura nacional em suas distin- .

tas manifestações, assegurada a regionaliza-



u Artigo 17 - Compete ao Conselho Nac í.onu I de comun í ca

ção, "ad referendum" do Congresso Nacl.onal:

técnico, político-democrático, cultural e nacional - do texto pr~

posto no relatório iniclal da Subcomissão VIII-S, em confronto

com o texto final apresentado a esta Comissão Temática, que pare-

poucaO inciso V do texto, como redigido, oferece

JUS ,T I F I C A ç AO

Deputado Constituinte LUIS ROBERTO PONTE.

clareza.

Substitua-se o Inc í so VI do art. 29 do anteprojeto da
Subcomissão da Educação, Cultura e Esportes, pelo seguinte:

VI - gratuidade de ensino, aos que comprovarem nece!
sidade, em todos os níveis.

JUS T I F I C A ç AO

A escola pública não atinge todos os níveis e todos
os recantos do Pais. H' necessidade de garant!t a gr.t~id.de nlo ~~

oniIs~ao da FamTIi'Ii·:..cr~cor'dtt6·ilç'1l'8:iOCulturae ESportes' ,
da Ciencia e Tecnologia e da COmunicação. VllI-a

Substitua-se o inciso V, do art. 32 , do anteprojeto
da Subcomissão da Educação, Cultura e Esportes, pelo seguinte:

V - Assegurar a igualdade de oportunidades educaci~

nais; garantindo a todos, independentemente de
condições sociais e econômic~s, o acesso à edu
cação, cabendo à família a escolha do gênero de
educação a ser ministrada a seus filhos.

O texto aqui proposto apresenta as mesyms idéiss
dando ênfase ao direito e á responsabilidade da fam~ria na escolha
da educação a dar a seus filhos.

ce dispensável qualquer dissertação maior sobre p assunto. Convém,
talvez, apenas asslnalar qu~ a fórmula proposta, ~ tex~o final,

para rt:::gular a outorga de "concessões, autorizações ou perml.ssões

de serviços de radlodifusão sonora ou de sons e imagens" signif!

ca a pura e simples manutenção do atual~~, de apadrinha

mento ~ da troca de favores, com o uso de serviços públicos esse~

ciais (e poderosísslmos) como moeda de transação partlcular de g~

vernantes eventuais e seus privados parceiros, no jogo de ~ntere~

ses particularísslmos, à ~usta do mais alto interesse público da

Nação. Com efeito, a simples e genérica expressão - "compete à

União, ad I:eferendum do Congresso Nacional" - não representa, na

prática, nenhuma exigência a mais do que o processo atualmente em

vigor, na troca de favoreclmento entre a Chefla dO'Executivo e os

seus favorecidos, de vez que a lntervenção do C~ngresso Naclonal

limitar-se-ia a um mero e formalíssimo referendum; enquanto.que ,

na fórmula da proposrção inici-al, ao Poder Leglslatlvo compete
criar, compor e integrar, ele próprLo, ao lado das mais altas e~

pressões da sociedade civil e do Executivo mesmo, o órgão de for

mulação e supervisão da polítlca e das práticas válldas em todas

as áreas da comunlcação soclal por via eletrônlca. E, além disso,

ainda caberá ao Poder Legislativo mesmo o referendum fLnal sobre

as decisões de cUJa elaboração e supervlsão seus próprios repre

sentantes terão antes partlclpado diretamente. O que, em última

análise, signifLca a dupla garantia de que ao Poder Legislativo 

como expressão da soberania popular - caberá sempre a. prlmeira e

a última palavra em decisões, como essas, das mais vltais para a

Nação.brasileira.

--------------.utOIl-------- _

=---------------- TuTO/olun.r:lcAçio-- _

f: Deputado Constituinte LUIS ROBERTO PONTE

r----------------TIEJ(TO/olusTltIC.\GÁO

r:-t--------------.UTOIll - - - - - - - - - _

vista

do Conselho Nacional de Comunicação.

§ 39 - O Conselho Nacional de Comunlcação s~

rá integradq.por lS (quinze) membros,

brasileiros natos ou naturalizados há

mais de 10 (dez) aRos, em pleno exer

cício de seus direitos civis, repre 

sentantes do Poder Executivo, do po

der Leglslativo, entidades empresa

_riais e profissionais da área de com~

nicação e representantes das comunid~

dades científica, universitária e cu!

tural, - na forma da lei'.

JUSTIFICAÇÃO

Outorgar e renovar ~utor~zações e concessões
para exploração de serv~ço~ de radlodifusão
e outros serviços de comunicação;

- Superv~sionar as licitações públ~cas para

concessão de frequência de canais, d~vulgando

suas d~sponibil~dades ao menos uma vez por a-

no;

- Estabelecer crLtérios para a fixação das tar~

fas cobradas aos concess~onários de serv~ços

de radiodifusão e outros serviços eletrônLcos

de comun~cação;

- Disciplinar a Lntrodução de novas tecnologia~

de comun~cação conforme as necessidades da s~

ciedade e buscando capacitação tecnolôg~ca n~

cional;
- Dispor sobre a organ~zação das empresas con

cessionárias de radl.odl.fusâo, a quall.dade·té~

nica das transmissões, da programação regio
nal e de rede e sobre a garantla de mercado
para os programas das produtoras independen 

tes;
- Autorizar a implantação e operação de redes

privadas de telccomun~cnção.

§ 19 - As concessões ou autorlzações previs-

tas neste artlgo serão feitas por pra
zo determlnado, nunca superlor a dez

anos e só poderão ser suspensas ou

cassadas por sentença fundada em ln-

fração definida na lei, que regulará

o direito a renovação.

§ 29 - A lel regulará as atribulções, a vin

culação adminlstrativa e os recursos

d~ união necessárlos ao funclonamento

ção da produção cultural nos me~os de comun~

cação e na publicidade;

- Garant~a da pluralLdade e desce~tral~zação_,

vedada a concentração dos me~os de comunic~

çâo ,

- Prioridade a entidades educativas, culturais

e outras sem fins lucrativos, np concessão de
canais e exploração de serv~ços.

g tão evidente a superioridade - do ponto de

tf 11
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" III
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--do ensino público, sob pena de se deixar muita localidade e em
muitos'cursos sem atendimento da respectiva população escolar.

Por outro lado, se houver alunos que, por condições
econômicas ou por opção, não quiser a gratuidade, importante que
não se desperdicem recursos.

JUS T I F I C A~ Ã O

É dever do Esfado promover o ensino através de
todas as formas possíveis e eficientes, sem discriminação e asseg~

rando o efetivo direito de escolha, de modo que os recursos públi
cos beneficiem a todos aqueles que os geraram.

Constituinte LUIS ROBERTO PONTE

r= n:nO/JUSTIFlCAÇiO _

Suprima-se a palavra "público" no § 1º do art. 16

do anteprojeto da Subcomissão da Educação, Cultura e Esportes, re
digindo-o assim:

1':'T-----.----------AUTOIt--------·-~--

Oeputado Constituinte LUIS ROBERTO PONTE

=------------ TUTO/JUSTIFICAÇ;.O _

Substitua-se o § 22 do art. 16 do anteprojeto
Subcomissão da Educação, Culturq e Esportes, pelo seguinte:

da

§ 1º - Os recursos a que s~ refere o "caput" deste
artigo se destinam à expansão da ofer~~ de
ensino fundamental.

'J U 5 T I F I C A ç ~ O

Propõe-se a supressão da palavra "público" para a
coerência com os princípios de igualdade de todos os brasileiros ,
em direitos e em condições.

Os recursos devem ser aplicados nas formas de se
conseguir a maior produtividade possível.

AU101'l------ ------f? Deputado Constituinte LUIS ROBERTO PONTE

..... TlXTO/'!.usTI'reAr;ÃO _

Suprimir a palavra "público", do art. 3º do antepr~

jeto da Subcomissão da Eâucação, Cultura e Esportes, redigindo
assim o artigo:

Art. 3º - O dever do Estado com o ensino de todos
os brãsileiros efetivar-se-á pelas segui~

tes obrigàç.ões:

I -

JUS T I F I C A ç Ã O

A Constituição deve aplicar-se a todos os brasilei
ros, em igualdade de condições sem qualquer tipo de discriminação ,
conforme o previsto no art. 1º.

.",. TEXTO/JUSTlflCAÇio_, --

Suprimir no art. 7º do anteprojeto da Subcomis
são da Educação, Cultura e Esportes, a expressão:

" sendo proibido o repasse de verbas públicas
paro criaçfto e manutenção de entidades de ensino particulares".

§ 2º - A empresa que mantiver escolas ou bolsas de
estudo para empregados e filhos de empreg~

dos poderá descontar essa despesa do recolhi
mento do salário-educação.

JUS T I F I C A ç Ã O

o objetivo do princípio é obrigar à empresa a mini~

trar ensino para os empregados (e não funcionários, expressão dest!
nada a servidor público) e os filhos destes. Não sendo especialida
de da empresa a atividade escolar, a manutenção de estabelecimento
de ensino poderá ficar mais cara. A bolsa de estudo equivale à man~

tenção de escola, com a vantagem de desce~tralizar e desburocrati 
zar o atendimento .

fD-~~;--;~do constit_Uint,:--.!:.-~~;· ~~~-ER-T--º-_PON!L ]

Comissão da Famíli~N:"'cÍa'Edu~~ 'ãó';' Cultura e l:~f'Jlrães J
da Ciência e Tecnolo a municação 'VI 1 - '

= TEXTC/JUST1F1CAÇÃO __.

Suprimir, no final do art. 8º. do anteprojeto da
Subcomissão da Ed~cação, Cultura e Esportes, a expressão "obedeci
dos os seguintes princípios:" e, consequentemente, suprimir os in
cisos I, 11 e 111.

JUS T I F I C A ç Ã O

o artigo 82 inclui todos os tipos de Instituições
de Ensino Superior, sem diferenciação.

Ora, as características dessas Instituições são d!
versas, seja em sua natureza jurídica, organizacional, financiamen
to, etc.

Não se pode caracterizar constitucionalmente, a i~

dissociabilidade do ensino, pesquisa e extensão para todas as Insti
tuições. É perfeitamente admissível que existam Instituições isola~

das de boa qualidade, que se dediquem à formação de bons profissio
nais de nível superior, sem necessariamente, se dedicar à pesquisa
e extensão. Isto acontece em muitas Nações.

O próprio caput do artigo afirma "gozam, nos termos
da lei ... ", portanto, não se justificam na Constituição os incisos
I, II e III.



\8 . CornUio ela FamIa, ela Eduatç6o, CuIurI e Esportes, di CIendI e TecnoIogII e•.~ • 095

_· .~_Tt:X1"O/,jlSTlfIC.. ÇÃCI ---__ -

Acrescente-se ao art. 79 do anteprojeto da Subcomi~

são da Educação, Cultura e Esportes, o seguinte parágrafo:

Parágrafo único - Não se considera repasse de verbas
públicas a concessão de bolsas de estudo, de valor
até o custo-aluno em estabelecimento oficial congê
nere.

JUS T I F I C A ç Ã O

A bolsa de estudo constitui benefício prestado ao
aluno e não para a criação e manutenção de escola particular. Para
assegurar o atendimentó pleno de todos, sem o risco de faltar esco?
la pública, necessária a previsão da possibilidade de concessão de
bolsas de estudo.

~ I F 1 C A ç Ã O

Se o aluno não dispõe de recursos e não é atendido
na escola pública, o Estado, para garantir a efetiva gratuidade de
ensino, deve assegurar-lhe, através dc bolsa de estudo, as condi
ções'de atendimento.

Se o Estado não restringir sua intervenção no ensi
no particular apenas para assegurar o cumprimento da legislação de
ensino, acabará se tornando responsável por seus erros e acertos
inclusive financeiros.

Oeputado Constituinte LUIS ROBERTO PONTE

Substitua-se o inciso 11 do Artigo 29 do anteproj!
to da Subcomissão de Educação, Cultura e Esportes, pelo seguinte:

Art. 2º -

LUIS ROBERTO PONTE

= TEXTO'olU$TI'ICAÇÃO --

II - pluralismo de idéias e de' instituições de en
sino público oficial, ministrado em estabele
cimentos estatais e particulares.

Suprima-se o § 49 do art. 11, do anteprojeto da Sub
comissão da Educação, Cultura e Espor~es.

JUS T I F I C A ç Ã O

O parágrafo, tal como proposto, inviabiliza Insti 
tuições Municipais e Estaduais que compartilham custos com os alu
nos, especialmente no ensino superior.

Não há razão para que todo ensino superior estatal,
mesmo de pÓs-graduação e extensão, sejam indiscriminadamente gratui
tos:'

De utado Constituinte LUIS ROBERTO PONTE
=....."...,-.,.·."..,.~--~r·PLf.HA"~9JCC.'i-l~~i(l/SUaCQ)1I~~;.O;r.·-rt .~ ,..Comlssao a Faml la, aa ~aucaçao, ~u ura e ~sportes'J

da Ciência e Tecno~ia e da Comunica~ão. y~~~-~_

trxTo/JlISTlflCAÇÃO v - - -- -

Acrescente-se no art. 29 do anteprojeto da Subcomis
são da Educação, Cultura e Esportes, os seguintes ~ncisos VII e
VIII:

VII - garantia d~ bolsa de estudo, em valor nunca
superior a do custo-aluno em estabelecimento
oficial, a todo aquele que, não dispondo de
recursos, não for at~ndido na escola pública.

VIII - garantia à iniciativa privada de ministrar en
sino, com intervenção dos Poderes Públicos
apenas para que se cumpra a legislação de en

sino.

JUS T I F I C A ç Ã O

Considera-se público, tudo aquilo que está aberto
livremente ao povo, ou seja, ao grande público.

Considera-se oficial tudo o que está gerido por
leis e produz direitos validados por esta legislação.

Quanto às Entidades Mantenedoras, os estabeleci _
mentos de ensino público e oficial, dividem-se em estatais e par-
ticulares. •

LUIS ROBERTO PONTE

!. Com-rS-sãõ--da f'-amrl-iPáf.,NAIlQáco~l'!ttf.~ç~B~iOcultu'ta e Esportes,-
da Ciência e Tecnolo ia e Comunica ão. VIII - b

TEXTO/"uSTlfICAÇ;'O

Incluir um artigo ao anteprojeto da parte relativa
à Ciência, Tecnologia e Comunicação. O artigo terá o n9 16 passan
do o atual n9 16 para n9 17:

Art. 16 - Fica instituído o Conselho Nacional de
Comunicações com as atribuições de propor políticas nacionais de
comunicação nas áreas de rádio e televisão, supervisionar e fisca
lizar sua execução, atendidos os seguintes princípios:

I - Promoção da Cultura nacional em suas distintas,
manifestações;

11 - Garantia da pluralidade dos meios de comunica
ção, da ausência de monopólio e da livre comp~

tição entre as empresas;
111 - Reserva a entidades educativas, comunitárias e

culturais, de canais para a execução de servi
ços de radiodifusão.

§ 1º - Compete ao Conselho Na~ional de Comunicações
dar parecer nos processos de concessão, permi~

são ou autorização para a execução de serviços
de radiodHusllo.



§ 2º - Q Conselho Nacional de Comunicações será inte
~rado por 17 membros brasileiros, natos ou na
turalizados há mais de 10 anos, em pleno exer
cício de seus direitos civis, sendo:
1 Presidente, eleito pelos demais membros do
Conselho; 1 representante da Presidência da Re
pública; 1 representante do Ministério das Co
municações; 1 representante do Ministério da
Educação; 1 representante do Ministério da Cul
tura; 1 representante do Ministério da Indús 
tria e Comércio; 1 representante do Ministério
da Saúde; 2 representantes da Comissão de Com~

nicação do Senado Federal; 2 representantes da
Comissão de Comunicação da Câmara dos Deputa
dos; 2 representantes de entidades empresariais
da área de comunicação; 2 representantes de e~

~idades profissionais. da área de comunicação
2 representantes da sociedade civil.

§ 3º - O Presidente do Conselho exercerá um mandato
de 2 anos, permitida uma única reeleição por
igual periodo.

§ 4º - o Congresso Nacional designará as entidades r~

presentadas no Conselho, as quais elegerão seus
respectivos membros para um mandato de 2 anos,
vedada a reeleição. Os membros representantes
dos poderes executivo e legislativo serão
substituídos a qualquer tempo.

§ 5º - A lei regulará o funcionamento, a vinculação
administrativa e os recursos da União neces
sários à operacionalização do Conselho Naci~

nal de Comunicações.

JUSTIFICATIVA

o relatório aprovado pela Subcomissão de' Ciência
Tecnologia e Comunicação já propõe um grande avanço democrático ao
definir que a concessão, permissão ou autorização de uso de freqüê~

cias rádio-elétricas passe pelo referendo do Congresso Nacional e
que as cassaÇões fiquem na alçada do Poder Judiciário. Achamos, p~

rém, que a Constituinte que estamos redigindo ainda deva ampliar a
participação da so~iedade nas definições das políticas e dos crité- .
rios para a execuç~o do serviço de rádio e televisão.

Por essa razão, estamos propondo a criação do Conse:
lho Nacional de Comunicações, que cuidará da promoção da cultura n~

cional, terá preocupação com a pluralidade dos meios, prioritizará
o acesso de segmentos minoritários às freqüências rádio-elétricas e
midias alternativas e oferecerá. parecer nos processos de concessão,
permissão ou autorização.

Sua constituição é extremamente moderna e progressi!
ta, dele fazendo parte representantes do Poder Executivo de áreas
interessadas com o setor, expressiva representação do Congresso Na
cional, representanies classistas e a sociedade civil:

O Presidente do Conselho, e seu décimo sétimo membro,
é eleito pelos demais integrantes do órgão, para um mandato de 2
anos, permitida uma única recondução, processo que nos parece capaz
de conciliar o princípio da renovação com o cuidade de preservar o
Presidente de pressões conjunturais.

Entendemos, também, que é da maior importância ocr!
tério de mandato por prazo certo e sem reeleição pará os represenlan
tes de entidades, a fim de que se estabeleça a renovação tão necess~

ria e que impede as posições cart~riais.

Finalmente, consideramos que deva caber à União pro
ver os meios para o funiconamento do Conselho, ao qual competirá de.

finir o seu modo de· operação.

[=1----

------------ n:nO/.lUSTIFICloçio-- --,

Dl::-SE A SEXlUINTE IlEJ1lIrÃO 1\0 AR!'. 15 DA SllRCn-lISSÃO DA Clf:NCIlI E TECNQIDGIA

E DA <XMJNlCAf'ÃO, SUPRJ1'1INOO SEU PI\RÂGRIIF\') ONlCO I: ACRESCa'TlINrO OS PAR1\GRI\FOS 19

e 29:

AR!'. 15 - FICA INS'!'IWIoo O CONSELI!() DE OlI1tlNlCAf'ÃO Sr'CIAL, rol CCMI'ETllN _
CIA PARA PROl?OR NJ CONGRESfO NACIONAL A CONCESSÃO 00 REVOC.J\rÃO DE ouroRGA DE CA _

NAIS DE RADIO E TELEVISÃO.

§ 19 - O CONSELllO 1\CCMPANHAR1\ A OBSERVÂNCIA DI\ FUNCÃO SOCIAL DAQUELES CA

NAIS; O RESPErro Â VERDADE, A LIVRE CIRCULIIrÃO E Â DIFnsÂO UNIVERSAL DI\ TNFORM.". :

çN:J, JID-l CXMJ O RESPErro AOS PRINCIpIOS E:TlCOS FUNDAMENTAIS DA SOCmDADE.

§ 29 - A LEI REGUI}I~ ÁS ATRIBUIr0ES E: A FORMAÇÃO m ea-lSELlIO, DEFININ

DO OS PADRÕES f:rlCOS PEWS QUAIS SE PAlJJ'ARÃO AS CONCESSION1IRIAS, ASSIM TlIMBtM co
~D OS alNCEITOS DE PLURALISMJ Inco.LúGlCO I: DE FUNcKo SOCIAL'roS MEIOS DE CX1MUNlCA

çN:J DE MllSSA, OBSERIIADA CCt1POSlrÃO TAL~C..ARANTA REPRESENl'ACÃO M1\JORITAAIlI ~
MI:}1[JROS D1\ SOCIEDADE CIVIL.

JUSTIFICArÃO

UM tos POO'I'OS ElI! QUE O CONSENSO SOCIAL RRA..'ITLEI~ PRECISl\RÂMANIFESTAR-SE E:
O tos CANAIS DE TELECOMUNICJ\CÃO.

O ME:CilNISl-O PEIO~ SE IlEGUAL ~ Â"ll3ITO CONSTI'JUCIOOlIT, (llJIIL(X1ER ASStNrO E:
AClrnAOO PELA PllOPRTA NErnSSInAnr: DE: se O°T)[NJ\'l, DE FORJl1II EQOTLTRRlInA, xs REUI _

ções IXl eSTl\lX1 C'a4 11 SOCl'Ef11\DE CIVIL. (lllANDO UM ea-l,IUN'lD DE RClJlcÕES ASS[)ME DI/.lEN

SÃOTAL çm; PR0"Cl\Il\ -oo POSSA 1'RC'.MCm'l - A OPRF.ssiin, TAT. ASS[)N'In nElIf: SER REmIA:
to NO J\MRrro E2-1 QUI: OCOIlIlE.

NOSSÁ CONSTI'IUICÃO DE 1946 NÃO. PODIA NORM.".TIZAR 1IS REl.NiiES DO ES'l'l\lX1 CXlol 11

SOCTEDl\l1P. CIVIL., (I!1lIN'I'O AO llm ros MeIOS ar; ('(MJ!'llCArM Dr. MlI.SSA, POR(1UE f.SSES

AINDI\ ERAM lNCIPIENrES - RESUMIlIM-SE, VIRl'llIlIMfm'E, A ,~1f'RENM ESCRITA E 11 mA R!\
010 NASCENTE. . -

CXlol O AGIG'\NTAMENro 'l'feNlCO DESSES MEIOS E SUA EXPANSÃO, ElIl TERJlOS DE COBER-

TURA E Cl\l?II1\RIDADE, INSTALA-SE O FENOMENo !laJE C1WlADO DI: <Xl'ltlNICN'iío DE MASSA ,

TRAZENOO <Xl'D IMPLlCA('ÃO UM1\ SOCIEDADE DE ClllSUMO.

OCORRE, NO ENTl\NIO, (1l'E NESTE M:MENro - Df:clIDI\S DE 60 e 70 - O POOBR DE RE

GUU\ç'ÃO DI\S REUlCÕES ES'!'lIDO-SOCmDADE, ESTA CONWITPl\lX1. E l?OR SER to lNTERESSE m
ELITE OCUPANI'E DO l?ODER, ClllCENI'RA-SE TAMBf:M A PRERRO:",ATIVA TlE USO I11\QUELES CANAIS

DE CO'lUNICN'ÃO. ELES PlISSI\l·1 A SBR O ME:CilNIS~D PEID QUAL O GRUPO NO PODER 'l'FNl'!\R1I. '

"CRIAR" 11 REALIDADE NACICl'lJlL CONrO~ A SUA IMAGElI\ E SE101E:LfIl\NC'.l\.

E: PRECISO, AOORA,DE1o'OCRATIZAR A TNFORJl'ACÃO. 11 SOCmDI\DE PRECISA PAR!'ICIPAR I

NOS MEC/INISMJS E ESTRlJI'URl\S QUE DEFINIRÃO OS cx:NT'EODOs E AS MOlSAGENS QUE I:SSA MF2
MA. SOCJED.llDE RECEBER1\.. "CO'lUNICAÇÃO" PASSA 11 SER ENI'ENDIflA CXMJ "pOODUÇÃO SOCIAL DO

SENTlOO DA VII:l1\~

AS wasSÕES DE C'ANI'.IS DI: RIIDIO E TE:Ir:VIsPD DEVERÃO, DORAVANIT:, SER TI:ITAS

PEID CONGRESSO NACICNAL, OOVIOO ti-! cnlSELOO DE <XMJNICN'.ii6 SOCIAL QUE, l?OR SUA~

PRIA CONSTrruICÃO E RENOVArÃO GMANl'A O PT1J11ALISMJ lDEnLOGlço DI\S MENSAGENS VElaJ

LIIn'l.'l, CXMJ TAMBf:M O RESPEITO 11 PADRÕES ~ICOS AOOl'JI.DQS PELA IDIUNlnADE.

17'------------- AOTOIt---~ --- - -_.

r.r----------------TUTO/JUSTIfICAÇio--- -,

Suprimam-se o artigo 2º c aeus ptu"clgrafos do Antcpn\Jl'te.., 4-'fel Subc~\mj.!.

s~o da Ciência e Tecnologia c da Comunicação.

JUSTIFICATIVA

o Caput do artLgo encerra er-ros conceituais c contra-indJ("c1,,(;CS prát,!

cas ,

A expr-essjio no ~tercado interno ccns t.l tua Patrimônio NacLena l " é pelo

meno-s equivoca. Se essa disposição fosse imitada, ~I titulo de rcc Iproc ídade ,

por outros países) estaria destruido o com~rci('l aneernacaona.l , Qutl '.1 infcrên

c in absurda ~ que S~ f""ltc} uma unl:"Í('l aduancf ra ("JD JJ1tcgrcu;4'o n'gil\JlrIJ COEI o,!

t,'OS palscs - o que i.plicaria na abertura do acreadc Interne - c5taI'ÍAIIOl!>'
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p.lt I'ilrr~nil'\

o parágr.tfo 29 é igttalmcn~~ in.ld~quc\dt.?~'O Est.tdQ d('v..... rwi\ i h~!!:i.t.I~ .t

capacitaçã" ci~nt;fiC'íl ~ tccJl(1"t~~ica mais .... fiC'i,...}ltl... '~ pl"(Idut'il.l il1d,~p~~l1d,~nt~

" ,

1=1·
"111011 ·_ .J

definir as priorid..ado s? Ao governo fc.cfó'F"&f, dS UnivC'l"s;~l'ld~s, aos

governos (,::5tüdUll i s? No caso dél p e e qu'Ls e pr,'jív'~il&4r cab..., coe r,t Oll,!!."

c t e dor-cs da P<?SqUISl3 def,n,'r s<' querC'm pesquisa p~~c1- ($ti' pCSq\lí~H\

"pl i c ado , ~ ('IR quo pr-opor-çoo s , não c ab e n do 11'0 goV~I'·1l0' çP~t:t'ff"':fh'",Col

pr i OI" í da de s ,

É P'''C'ClbO r'C'SPÇ'lt"lP u l rbc-...dlHh~ do c ro nt rs.t ...l Ihl P\"s"Ju1..

sa pura ou llbstrata, que pode nQo tC'P ne-nhuma PC:> IC'v;;'n("I iJ i mo d'i ilt'!.

ment,e dctect,;v~I, mas quo se- ad i c rona ao patr i m~n I o cu It.ur-o do

pcll S (f d..l human I d"Hf".

Substitua-se o ArtÍgtl- 19 e o parágrafO' 1.9do anteprojeto pelo seguinte.

"Art. 19 - O Estado incentivarã:- O' desenvG'lvinle:lto c1entífico e Oi capacitaçã;,
tecnológica do setor privado, visà1W ass~o aumento da pro:futiviáade e a
melhoria da qualidade de vida dos c:!dádãos.

§19 - Os resultados da pesquisa p=wvida> pelo Est:<!da serão do danínio pÚbUco,
excetulUrl:>-se os-pro;j'ranas vo1ta10s para a defesa: e manutenção da soberania
nacional,"

JUSl'IFIC1IÇiío:

--A p..~sta do anteprojeto trás .expliclta a ação do Est:ac;b o:IlP pxanotor do de
senvoiv.ill]el'lto c1entífioo e dá capaci~ translógica, e iniplfcitarnente, a inge
rência do Est-~O no danInio da produção cientIfica e tecnológ1Ga, na fo1:lna em
que foi redigida. por sua vez, o objetivo do desenvolvimento ciél'itífico é' da
capacitação tecnológica ~stá também apresentado de fama restritiva.· r~,
o par89X'afo pr:lmeiro não C<lril~pZa o dcqtínio públioo da pesquisa prá'roOida pelo
Estado e- O seu destinatário precl.pt!o que e o setor privado.

Jl. llOlla redação dada ao cap.xt do Artigo 19 e:;plicita a natureza acessória do ~
do, 0lIIl:> incentivador do processo de desenvolv:lmento cientIfioo e da capac1taÇãtS'
t'écoolÕgica do setor privado, e a abrangência do objet:l.vo do esforço de desen
voÍVllnento que é a melho1:ia da qualidade de vida dos cidadães, ai incluida a
qualidade do meio ambiente e das condições de trabalho.' No §19 caracteriza-se
o danfn:to públiex> do resu1~ da ação do Estado no setor da cJência e tecnolOgia,
excetuan:lo-se' obO'iamente os programas sensíveis voltados para a defe,.":a e pr~-
vação da soDelrania nacional. "t--

r.-r-- 1~k10JJIJ'TIflc:.Ç.i.o-------

[= Constitulll'íte GILSON MIICHi\IX>
pode

ambl""'nda leí de oferta c da procura. ~O Governo pode apenas cr ínr eOl1diç'~'''s

t:d s que faci li tam ou difH"ultdUl -l~ func rcnamcnto do merecido, p~r,;m IIdl1

"ardel1álo" •

o parcip;rafo 12 C'stabclcco:. Ulua rc~crVll dI,,' mrrC'cldo ,gt.... nt1l·íE'.,..... f:Pit.'f ('(1ntl'~

ri.I "l pl~lnC'fph"l dl~ I i v r',,,,, inicicltivol '~")i't"jdt.'" n,,1' 11,·1.lt';I·j" d.1 "Stlb-(',,"I1fJI S"'d,1 li,'

P'"ln,"";pim~ O"ral~ da OJ·~h·ll1 El"'l1nÔnUl"'tl lt
• ~ljJi'~ tl:U'\~ r~""{,,. t.~ um.1 ..... -;1":1.·1'· 41,' "C'.tc;";"

ço.l","I d ..., dit'",~'i hl- d,,' IH·",ldu:.i )"\ P"" i~ S,' t,,".".t .l'~'''''''''''''' tt .."I nh..·l'~".,,,,fl." Int "~I·n,1. t·'..~t.~r V.kl.."1

1II.li:-. v.is tc.., que l~ c dI! Comumd.id .." ~Cl'nÔI1lIc"cl EUI·l'P~J.I.

Um segundo erro conceitual é cl ínfcr~nc.la de que ,"I ml"'ll'ê'rl\'f" interno de-

ve ser~ de Forma, ã viabll~:.a[' o d("scn\'o]vjmcntl1 S'~('l\"-"'''(''''fl\~ml~~t,).,.~

nado, por quem? O mercado ~ uma entidade impessoal e sec~llar onde mifn~Q:S1 de

individuos tomam- milh(;cs de dec.isQ~s simul tâncns J sob a ord<'"naç.',' c~p~ltâ\\et';J

perdendo p.u-rc do ,ptltrJmÔl110 I1cIC1l"lI1.11 ••\ Comun rd.rdc g\'~\'.'l1~IIII('cl ElIl·\"p~J.1 de

êXJ to ínqucstion~vel para o descnvol v lmen to cconoml co c pa .. pol 1t Lca IM Euro

p"t -- se base.i.i prcc Lsamcnr c... IM ClllU..llhtÇd.1.1 do conceito de "mer-cado uir oruo rc

scrvado", \....rn_ favor- do "accs vo .1\.' mer-cado ""Xll'I'11I."l l~l"lIIunit.;, í","I n • 'Pcl~"'\'''' cur d"....-\...!!

V\."I!vlmcnro , ('l'llll~ l~:-.p.lnlld. Po rt uu••l l' c1~\"I·.1 TlIJ'qlllcl .... ,' 1""\'\'1.1111 S, -,p".....tl' .... '.,

nbri r' .. ,,"'U'" pt,,"qm'11I.'" lIIl";""',lli", .. lut"""lh',,, (lo'! que , Ih''';: t c t mo .... d", pl\'.Wt\\ \f.1 rc-Lu o

qu,"'m rOI~ c'\colhidl"l "U clccít:o p..."'l.l Aut;.\1t"Jd.l\.h",

A r,"scl'Vo;( de mCI"cddo ~, tU.'l cnmp~' ('''=''ln~IIlJco, " ,"quivclh..t-'lH,'" "'llrh.~tt"i ..... ,"I ,f.,
"Cassação de dirC'itos ll na área política.

~(aís absurda ainda é a idéia do mercado "crdcnedo" CQnJ o fim de viabi

~izar a tfautonomia tecnológica e cul.turaL", Autonomia tccnol;gíca-é um objet!

.-:. vc inaeccssívC'l E! rídiculo' nama era em que os países r-econhecem a "intcrdcpc-.!!

dência tccnlllógica ll , jlois nenhum,deles- tem cridtividadc sufrc r entc em rodes os

canpos do saber-, c buscam tQd(15 amrI~J.r a intcr·cC'municaçã'o c I cnr ifi(""f1 l· tccn~

lógica. f{. idéia de rrauton....,míd culturet" ;. a índa mrtis absurda pois implica o Q~

jctivo de não n\1's afYcberal"mos nns fontes r-ultm.-a!s de humanid.ld,.... Qõ,~ si.e;rúfl
ca »áuttmOmicl cultUl\il!' :Lt!f1tI\'S apend~ CdstFO Alvt!s (! ndo Shak(,spcfll·(,,? Tobl.as

Barreto c nua Hegel? Cri'álll~rnÓ'5uma matcmática imfi~lln(t'"

as
o

atI

que ~"art. 20 determi
Estados b _~unicíPios,

FAM1LlA, DA EDUC _, CUL TURA [ ESPORTES ETC
--- .------. -- 1'1,!n~JiID/CO»15sio/SUIlCOlollllS...o

Considerando-se
na o "quantum" a ser aplicada Dela União;
visando estímulo e promoção cultural;

Considerando-se que toda e qualquer
vidade cultural deve ser, igualmente apoiada e promovida;

Considerando-se que já existem leis
quais definem as atividades culturais, entende-se desnecessário
disposto no citado parágrafo.

......~--
J -U~S" T_~ F I C A ç 11 O

Suprima_se o Parágrafo ~~ico, do art.

20, do anteprojetG-Qa~~ubcomissão da Educação, Cultura e Esportes.

TEXTO/JUSTlFICAÇÃO___ _ __

Inclua-se no Anteprojeto da Subcomissão da CiênCia'l
Tecnologia e Comunicação, como Parágrafo do Artigo 17, o se 
guinte dispositivo:

Art... Os veículos de comunicação, eletrônicos ou não, -em
todas as Circunstâncias, são responsáveis pelo con-

rr:---------------- AUTOII_ ---:------- • --

MAURICIO FRUET

r.:-t'------------------- TtUO I JU5TIrICAÇio-- -

mo as tarIfas aduanC'lras, que deve ser aplLc.td~ de fl1111t.l tlllpl.· .......o<11 ~ qu~ de

JUS T 1 F 1 C A T 1 V A

________________ TtlCTO/Jl.STlnCAçAO-------~-

o parágl'afo 3º ~ ..ta~';m InctCCI t.ivel pOIS pode C\"II1St I tu 11 PI""llIh' 1/l''O"

ficiência.

É preJudiCIal a,,"I c"ntt"ibuintc o ao usuárIO que l,l Rstnd,,' Pl'jv 11~gh'"

equ~palJlctltos só pOI SOl"cm ofcrtcldo~ por empl'c'H1S Il.1Ch1ní1J!:>, Hhf~'r"'''I1i.rl?n.h;·Jn~n.ft.'''

de sua qualídad,"', pl~CÇ"'S co pra:=.C1s dc cntl'cp;a, l!;1"í1U d,' C1tU.l11=.c1ÇJ".., f'~t"Il\"I111,~'\tI"~ál"

pl'is lSS0 SCl'lcl pl'cnu.ll" .l incficl~nCJc1. C,"Inçcb.....-s(' quC' CS~c1 pfl~t\~l~Ih..~fd otl'\~Ia'

dada, qu.1J1do hOUVl~J' I~azocivcl igtlolhfadc til" cl1ntilç~C&, ",,,'b p''''l1ol ,h'" 1..' 1'.1;... tt.',

ndJ'-se Jneficiente c ndo c,"Imp,~tJtlVt.."I, c de dc:,p,~t'd;C10 d,"1 dlllht..~IJ-'~"1 d,"1 ú"ll1tlt

buintc. Para protC'ção à indústria nacional .1:1- eÀlst~m m'''C'éll1ism,''I'i .1t'h."qll,ld~'c, l"O

mentc ..d~ sua or~gcm.

o § 4 2 (' dC'sne-cl"'sscU' I o e con ruc;o. Imp I I Ccl no d II~P I to d"

Impor dOS p.squis~dores pro9r~mas d0 priol~lddd~5. 'M~s'~ lllJPll1 c~h~

Suprima-s~ o PQI"~9rafo 4Q do AI..t~ 12 Ju Alltrpl"o.l~t" dd

Subcomiss~o da CI;ncia ~ Tecnologia ~ da Comllnlc~ç~o.

v...~m ~I.~'" IllIIlt.ld,l'~ ," d,~,'lll1.lllt,...... 111..' t\~l1lp'''I. 1'.1101 IIIlP"~iil qll~" cl 1'1~'h·,.I~l

tI'I.L I1tlM',"nt,.. hl~ tr,11l:-.1l111111,~ t..~1lI 1'I""It'~\.I,"1 ~ lll,hí ...tl t.1 ...,~;}iJ.



098 • vm· Comissão daFarnma, daEducação, Cultura t ~portes, daCIência e Tecnologia e daComunicação

t~Gdo das informações divulgadas, e responderão, p~

rante a lei, por qualquer informação não verdadeira. Deputado NELSON SEIXAScc---------- PLEN"AIO/CONI:;SÃo/sUHCOI.llssio ---, "

-------------

)I~I
__ _ J 80042o-~ I

JUSTIFICAÇAO
__________________ _ _ TEXTO/JUSTlflCAÇ.i.O-------

As Instituições sem fins lucrativos exercem e bem, a
educação, especialmente das pessoas portadoras de deficiência, /
mas têm encontrado dIficuldades Imensas para poderem sobrevjver.

Justo, portanto, que recebam do Estado, apoio pelas atI
vidades que exercem.

Sala das Comissões,

"Art 7º- O ensIno' livre à iniciativa privada, observ~

das as disposições legais, sendo proibido o repasse de
verbas públicas ~ara criação e manutenção de entidades'
de ensino particular, exceto àquelas sem fins lucrativos,
que suplementam as necessidades do Estado."

JUSTIF'ICAÇ/lO

EMENDA MODIFICATIVA

Modificar o art 7º do Cap I, "Da Educação, Cultura e Es

portes", da Subcomissão da Educação, L.ultura e EspDrtes, passan
dD o seu texto a ter a seguinte redação:

. PLENAR10/COr.ussÃo/sUBCOWI$SÃO-_

FAM., OA ED., CULTo E Esn., DA C. E

No Anteprojeto da Subcomissão da Educação, Cul
tura e Esportes, inclua-se o seguinte dispositivo:

São comuns em diversos orgãos de divulgação as noti
cias acusatórias e tendenciosas que visam exclusivamente apr~

judicar determinada pessoa ou organização. !Ô, portanto, justo

que nos casos em que se provar a má fé do acusador e a falta'
de veracidade na informação transmitida, o veículo seja rffipo~

sabilizado perante a lei.

,--------------"UTOIt-------------

~----------------TEXTOIJUST1F1CilÇio~----

f: H!ÔLIO COSTA

Deputado NELSON SEIXAS

~
~

J
______.J

Deputado NELSON SEIXAS

o.
.-------- PLENAAIO/coUlssio/sUDCOMI99io _

f?r-------------- AUTOA------------·-- -

JUSTIFICATIVA

Os estabelecimentos de ensino, em todos os ní
veis, serão, de preferência, públicos. Os pa~

ticulares, serão apenas complementares e sem
fins lucrativos.

,";1,-----------------lCXTO/JUSTlrlcAçi,o---- ----

EMENDA MODIFICATIVA

"IV - atendimento especializado e gratuito aos port~

dores de deficiências físicas, mentais e sensoriaIS
em todos os níveIs de ensino, a quem deve destinar

sempre que possível classes· regulares, garantidas a
assistência e o acompanhamento especializados com
utilização das técnicas especiais empregadas para
seu desenvolvimento."

JUSTIFICAÇÃO

Sala das Comissões,

As pessoas portadoras de deficiêncIas físicas, sens~

rIalS e mentais, necessitam de um entrosamento muito maIOr com seu
semelhante para não se sentirem discriminadas. Qualquer tipo de dis
criminação tenderá a dificultar o seu desenvolvimento.

Por isso a nossa emenda é no sentido de dar condi

ções a um melhor atendimento na escola, o que em muita ajudará aos

que cuidam dele no lar.

Modificar o inciso IV,'do art 3º da Comissão da Família,

da Educação Cultura e Esportes, da ciência e Tecnologia e da.Comunl
cação, SubcomIssão VIII - a, passando seu texto ter a seguinte red~

ção:

Os dirigentes principais de todos os estabelecime~

tos de ensino munIcipais, estaduais e federais se

rão eleitos pelo voto direto de professores e alu
nos registrados e atuantes no ano letIvo da elei 
ção.

Art ...

o exsmplo a ser seguido para o sistema de en
sinq no Brasil é dos paíse~ democráticos e industrIalizados,

o~de O poder público é responsável pela educação do povo. No
Brasil, como seria praticamente impossível o poder público '
assumir todos QS encargos dos estabelecimentos de ensino, d~

vemos também segui~ o exemplo supra citado com a formação de
Fundações e Instituições sem fins lucrativos, capazes de pr~

piciar uma educação adequada a baixo custo.

tJH!ÔLI O COSTA

f§- -- -- - u ."...""..""-,,.... J i ::.::: I
'COM. DA FAM., DA ED., CULT. E ESP., Gil C-.·t: TEC. E COM.
-------------~- -- .. _-.-

JUSTIFICAÇAO

Os atuais processos de designação de diretores de
escolas públIcas, mediante indicação política ou escolha em
listas previamente selecIonadas não correspondem, geralmen

te, à vontade da maioria. A eleição direta, por todos os que

estão envolvidos diretamente no processo, é a forma mais de
mocrática de se acabar com o favorecimento_político.

Deputado NELSON SEIXAS

~ TEXTO/JUSTlrlCAÇi,O ----.---- - -- - ~

EMENDA MODIFICATIVA

Modificar o art lI, caput, do Capítulo I, "Da Educação,
Cultura e Esportes" da Subcomissão da Educação, Cultura e Espo.!:
tes, passando o seu texto a ter a seguinte redação:
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__ l·lro.An1t/c(l~I!:oSAO/sUIlCO"'I5'1AO

"Art 11- A União aplicará, anualmente, nunca menos de
18 por cento, e os Estados, o Distrito Federal e os Mu
nicípips, vinte e cinco por cento, no min1~0, da recel
t~ resultante de impostos, inclusive os provenientes de
trans f'e rênc í.as , na manutenção e de'senvo l vimento do e!].
sino, reservando 10 por cento para o atendimeto das pe~

soas portadoras de deficiências."

JUSTIFICAÇAO

Estatíst~cas mostram que 10% das pessoas em idade esc~

lar são portadoras de deficiencias, logo, 10% dos recursos al~

cados à educação devem ser r~vertidos em benefício das mesmas.
O atend~mento desse segmento social tem sido relegado

a plano secundário, numa situação de favor, quando deve ser d~

direito, f1cando ao sabor do interesse do responsável pelo Poder
Público e do prestígio das entidades, que os atende.

Sala das Comiss~es,

Deputado NELSON SEIXAS

~rão reaJustados nas mesm~s proporções dos reaJusLLS cuncedi_

dos aos trabalhdodores da oategor1a em at1vidale o Aos 65 (se~

senta e c1noo) anos de 1dade, plrl oc homenü, e tos.60 (J~S_

senta) anos de idade, para as mulheres, é gúrantlda a aposell

t.1U.O.!'lrl para os que naaam ddSBJLl.remo

JUSTIFICAÇÃO

~ consenso, hoje, que levemos pôr um i':!.l.!1 ~t .,iJ.Gt:> ...l'J.tl~:.lc eX..L.stLnte

entre os sal1t...i o s da atJ.v..l e 00 pr-ovon t c c dc s apoaent .. i.Io s , ~l. J.0f'..l~.k.l,._

gero c eno.nne , com u ~lgl·..avnnt o J.e llt-J obr.LC ...:. o t rub t,ihu.Ior-, lu ~o ~lpO_

sentar, a re~uz~r seu nível de v1da, Já que passa a perceber menos do

que pcrcebaa antes.

. ~I-I
J 800425-1

DA F/\MILIA,O/\ EDUC. ,CULT .ESf'. ,DA CleN. lECti~_e CmL

f? Jl~l'~~~---'u",--- -_~ J
tJ ~~~~. ~A-';~~ ~ ,- ~A' ~~L~N.A:IO/~O~I~);O:~U~C;N.IS:AOCI ENC. TECN.COMUN. j
r.1'~---------------Tt:XTO/olUSTlrlc ...çi,o------- -

ANTEPRDJ~TO DA SUB. DA FAMILIA; DO MENOR E DOS IDOSOS
Elfl2NDA N2

~
~

_______________ .---__ '[llTO/JIIS'I'ICAÇAO--·_·_-

ANTEPROJETO DA SUBCOMISSI\D DA CIENCIA E TECNOLOGIA E -DA COMUNICAÇAO

EMENOA NQ

RETIRA DO INCISO 11 DO ARTIGO 7Q QUE ESTABELECE PRECEITOS PARA NOR
AS DE PROTEÇAO AOS TRABALHADORES A EXPRESSA0 " PRIORIDADE NO"

O inciso 11 ~assa a ter a seguinte redação:

ACllESCZNTA aO PARÁGRHO 5Q DO ARTIGO ~U.8 "::dTA.I3BL~Cg NÚ1íI.lAS l'AHA

DISSOLUÇÃO DO CASAl.!BNTO A roSSIBILIDAi:l.'; DA S';;PAilAÇ10 J.8 ?o\.TO.

O § 52 passa a ter a segu1nte redaçãé:

§ $2 _ O oasamento pode ser d1ssolvido nos oasos dxprc880s

em Le i , desde que haja prévl.Lt se.va.r~do Jui~cJ.J.. J:l01~ L.'l.~~'J lo

dois anos ou préVia separação .la :fato por .Ir.~.l.d de :.['Os ..i.ro a,

JUSTIFICAÇ?í.O

Inciso 11 - reaproveitamento de mão-de-obra e acesso aos
programas de reciclagem promovidos pela empresa.

JUSTIFICAÇAD

Retiramos do texto do inciso mencionado a expressão "pri
oridade no" por entendermos que essl norma deve fixar com clareza a
obrigatoriedade do reaproveitamento descrito e não deixa-lo como
simples prioridade; o que, a nosso ver, pode levar à não real~zação

desse objetivo. E nossa intenção que esse preceito seja efet1vamente
cumprido, o que obriga à maior clareza possível no texto legal.

A de speat o de a .Leg1s1doção a tua'l, Já pr<.lvcr a SC}'_l.l'_iÇ;:;O JUdl"W..L

há aa.nda muitos br_tsileiros que n10 oonccguom t'ecorrex- c' ,W.'·] in, l,t~!:l

to pelas maa,s vari.ad vs razões, em espec La.L a f:.tl t'? de r-ocuz- ..10ü ('ln'L!!

o c i ro a, Desse-mou.,); entendt.noa que .i ovc cc r !1.l1.Il~_..iJ. 11 t LI.~ ~,: ~l JJ'

'prer.roglXt~V',J, da l3lJil,j,rclção de .f....tto, bastante ut~l~~d.~lCf na 111'í.LIC~'" c s~

Jcita :J. eX~b:JnC:Ll.~ lCGJ~s lua a tio rn uu cxe qu f 'rc] •

~RIO MAIA

_________________ lC"Tt)IJUSllflCAÇÃO .-

NO CAPITULO: DA CItNCIA E TECNOLOGIA

ENERGIA NUCLEAR

r-=l
~

cryBPtTrAllO RDYU l-RA----'"'o.--.--------.- ---

- ._-.-. - - __ PLUU.~ID/(;o',u..sÃo/sunC(l"'lssÃO -

(lCOM.-- DA FAM. ,eDUCo ,CULT. ,ESP. ,DA CIENC.
- TEXTO/~uSlIF.CIlÇÃO----

ANTEPROJETO DA SUB.DA Fft~~R~i'N~O MENO~ E DOS IDOSOS

Em substItuição ao artIgo gQ Inclua-se:
"Art, gQ - ~ União responsivel pela promoção do conheci

mento e o desenvolvimento cientfflco e tecnol5gico, com o obJetIVO
de melhorar as condições de vida da população, é vedado o IncentIvo
i pesquisa da flssijo at5mica com fIns bél,cos ou para a energ,a

x nucl ee r çentes que f'aquem esgotadas todas as e l t e r na t t vas e ner qe t t cas
eXIstentes no PaIS,

J USTI FI CAÇ1\O

Com esta sugestão, tentamos impedir que o Bras,l entre
1no campo nuclear com f1n5 h~11cn~ ~'le cnn~t1tue 1 em prlmelro, um

atentado i humanidade e a1nda trás sér10 r1SCO de agressão ao me~~

ambiente.

SENADOR ~rTRA FILUnDÁ NOVA REDAÇÃO AO PARÃGRAFO Ú·NICO DO ARTIGO QUI!; FIXA O DEVER ro
ESTADO PARA COM OS IDOSOS.

O parágrafo passa a v1gorar com a segu1nte redação:

Parágrafo Únioo: Os proventos da aposentador~a não poderão

ser inferiores ao Último saJ.ár1o receo1do na atividade e se_

r'---- '-.' --J1'-~"---~~

I De-se ao

comissão VIII-~a seguinte

- 'E'lTO.JIl.>lIfl<"AÇÃtl-

TEXTO
inciso II do art.?7 do

redação:

~
~

Ant~.rnictn da qnb- J
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es~orte nela base, noQqihl1ita-,e

tlrt. 27 .

.JUSTIFICACÃO

rendimento.

JUSTIFICAÇÃO

Nação deve estar expresso em todo o espectro de
suas respectivas atuações."

Assim, às dispositivos aqui sugeridos, têm o objetivo de in
cluir toda a Federação no esforço conjunto na busca deste objetivo.

Em nada alteramos a essência do anteprojeto mas, sim, proc~

ramos ampliar o seu alcance.

A ciência e a técnica são fatores fundamentais da vida mo
_derD~ e, sem dúvid~, são impresci~díveis para toda sociedade que busca um
nível de desenvolvimento compatível com as necessidades do mundo contemporª
neo.

n 1 t n

g imnortante destinar recurso~ n~blicnq para a pr~

educacionais, nrnfiqsinnaiq e de a1l(1 l,fv(·I. COM

11 - a destina~in de recurso~ pfibliros parn .1mOd-

rar e promover o desporto educacional, nin profi~~ional c n d~~-

oorto de alto' rendimento.

-tica de desport~s

isso, alem d: democraticar-se o

o surrimentn de atlclaQ para anrnv~itam~ntn no d~9pnrtn d~

._-"- PI.CNAQIO/Ctll,ll:lSÃo/sUIlCO"'15S.l0

NO CAPTTULO: DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

subs t i tue -s e o art. 11 pelo s equ i nt e.;

r-- MARIO MAIA

~--_._------------ TEXTO/JUStlfICAÇ;,O----. __

NO CAPTTULO: DA CItNCIA E TECNOLOGIA E DA COMUNICAÇAO

VIII - COM. DA FAM., DA ED., CULTo E ESP., DA C. E TEC.

r-----~--------·.lurOl'l

~---------------- T[XTO/JUSTlrICAç;'o~--~~ _

tJ Ml\RIO MAIA

Substitua-se o Art. 89 pelo segulnte, mantendo-se os pa
rãgrafos 29/39/49:

Art. 89 - A União instituirã fundo especifico para fi
nanClamento ã pesqulsa clentifica e tecnológica, constituido por
nunca menos que Clnco por cento de sua receita trlbutãrla anual,
cUJos criterios de utilização serão definidos por 1ei·ordinãrla.

J USTI FI CAÇM

A ausência de investimentos de porte no desenvolvimento
da pesqulsa cientifica e tecnológica estã lmpendindo o Brasil
de acompanhar a evolução da moderna tecnologia wundla1.

O desenvolvlmento da infra-estrutura das novas fronteiras
agricolas agregadas ao processo produtlvo; ã preservaçio do melO
ambiente; a pesquisa cientifico-tecnológica, assim como, e, prin
cipalmente a Educação são inegavelmente priorldades para um pais
como o nosso: periferico, dependente e colonizado historicamente,
O desenvolvimento econômico e soclal do Brasll estã intimamente
associada ã priorização das ãreas mencionaas, e entendemos que!
melhor forma de garantirmos o futuro desenvolvimento do Brasil e
inserir no texto constitucional percentuals que garantam os recur
sos necessãrios ã nossa libertação do jugo do subdesenvolvimento
e da dominação por economias malS desenvolvidas.

Art. 11 - A Unlão aplicarã, anualmente, nunca menos de
trinta por cento, e os Estados, o Qistrlto Federal e os MuniciploS,
trinta e cinco por cento, no minimo, da receita resultante de impos-·
tos, inclusive os provenientes de transferências, na manutenção e
desenvolvimento do ensino.

J USTI FI CAÇM

t inconteste a necessidade de aumentar os recursos des
tinados ã Educação em nosso Pais.

A carência de verbas se faz sentir ate mesmo na remune
ração dos professores, tendo esta carencia tornando-se clara re
centemente com os lncessivos e justos movimentos grevistas, das
diversas categorias de professores, seJam da rede púb11ca ou priva
da, do primeiro, segundo ou terceiro graus.

Acredltamos que a melhor forma de reforçar os orçamentos
Educacionais e inserir no texto constituclonal norma especificando
o percentual de 30% (trinta por cento).

,...-------------- AUTOll o.

Constituinte MAURÍCIO CORRÊA

Emenda modificativa ao anteprojeto da Subcomissão da Ciên
cia e Tecnologia e da Comunicação

Constituinte MAURÍCIO CORRÊA

Emenda modificativa ao anteprojeto da Subcomissão da Ciência, e
Tecnologia e da Comunicação.
Dê-se ao inciso I, do art. 79 , a seguinte redação:

"Art. 72 - .

Dê-se ao art. 89 e parágra fo a seguinte redação:

"Art. 89 - A União, o Distrito Federal, os Estados e os ~~

nicípios com mais"de um milhão de habitantes, criarão e ma~

terão, de forma isolada ou através de convênios.· centros de
desenvolvimento científico e tecnológico destinados à pe~

quisa pura e aplicada em áreas de caráter estratégicos para
a soberania nacional e pleno aproveitamento dos recursos n~

turais.
§ 12 - A União, o Distrito Federal, os Estados e os M~

nicípios providenciarão, na forma de lei, ince~

tivos a pessoas físicas e jurídicas que realizem
atividades necessárias ao conhecimento científi

co e autonomia tecnológica.
§ 22 - Manter redação do anteprojeto.
§ 32 - Redação do atual § 42.

§ 42 - O compromisso da União, do Distrito Federal, dos
Estados e dos Municípios com o domínio do conh~

cimento científico e a autonomia tecnológica da

I - participação dos trabalhadores nas vàntagens ajvindas
do processo de modernização tecnológíca.

II - ".

JUST~FICI\ÇÃD

Com esta emenda estamos trocando a expressão "automação" do ante
projeto por "modernização tecnológica". Cremos ser esta mais adequada visto
incorporar aquela e configurar outras mais.

PSENADOR POMPEU DE SO USA I
tJ COM. FIlM., EDUC., CUL;~';·~~';:':·,~·~~;~'Z'~~~~çli~· -]
~---_--__-_-----_TEllTOI"USTIFIC..çio - - .....,

No anteprojeto da Subcomissão VIII-S, _crescente-se,

após o atual Art. 17, o seguinte:
"Art. 18 Toda empresa, pública ou privada, que det~

nha o controle de veículo jornalístico, de qualquer espécie, ins-
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JUSTIFICAÇÃO

"Art. 9 - A pesquisa, a lavra e o enriquecimento
de minérioo nucleares e materiais físseis localizados em terrítQ
rio nacional, sua industrialização e comércio, constituem mono

pólio da Unlão .
. "§ 12 _ Nenhuma decisão em matéria relativa às

aplicações terminais da erergia nuclear, de relevante importância
política, econômica, social ou ambiental poderá ser tomada pe
lo Poder Executivo, sem prévia, definida e expressa autoriza
ção do Congresso Nacional.

"§ 22 - Nos casos que impliquem interesse dasobera

nia nacional,a apreciação legislativa se revestirá das cautelas
necessárias à garantia do sigilo imanente aos direitos de auto
ria intelectual e propried~de industrial.

"§ 32 - Lei Complementar estabelecerá prazos e~

peclals para os procedimentos legislativos, nos casos em que o
interesse nacional demande urgência decisórid\

Face à. notória delicadeza dos problemas resul
tantes da técnica de fissão do átomo, com todas as suas conse
qUências na área energétfca e a necessidade de salvaguardas
contra suas implicações de natureza militar, cabe a uma const~

tuição moderna dispor sobre a proteção das populações e das co~

dições naturais d? pà1i,s contra os ri;cos que as pesquisas e utilizações
industrializac!as daenergj,'a, nuclear possam criar. Cumpre, por isso
mesmo, determinar que ~s atividades de pesquisa, lavra e enri
quecimento desses materiais sejam circuhscritos à rigorosa co~

dição de monopólio da União.

Por outro lado, a necessidade de que essas a
tividades possam ser permanentemente desenvolvidas, para bem
do progresso científico e tec~ológico do Pa~s, assim como im
perativo da própria ségurança nacional - torna imprescindível
que todas as decisões em matéria relativa às aplicações térmi
nais da energia nuclear; de relevante import~ncia política,
econômica, social ou ambiental sejam submetidas à prévia, defl
nida e expressa autorização do Poder Legislativo, como expres
são da soberania popular.

JUSTIFICAÇAO

No anteprojeto da Subcomissão VIII-S, substitua-se o

atual Art. 17 pelo seguinte:
"Art. 17 _ A liberdade de manifestação do pensamen

to e de criação e expressão pela arte, sob qualquer forma, pro
cesso ou yeiculação, não sofrerá nenhuma restrlção do Estado, a

qualquer título.
"§ lQ - A lei assegurará, aos cidadgos e às entida-

des, o direito de resposta, em todos os veículos de comunicação

social.
,,§ 2Q - A ação·do Estado.em relação às diversões e es-

petáculos públicos limitar-se-á à informação, ao públICO, sobre
a sua natureza, conteú~o e as faixas etárias, horários e locais
em que sua apresentação s~ mostre inad~quada.

"§ 3Q - Os Partidos Políticos têm direito à utili
zação gratuita do rádio e da televisão, segundo critéril a serem

definidos em lei ...
"i 42 ~ Não serão toleradas propaganda de guerra ou

veiculação de preconceitos de credo, de raça, de classe e de

sexo".

___ .t o __ • PLlN"'flIO/c~l""15SAO/sUBCOI'Il'SAO' -

COM. FAM., EDUC., CULT. E ESP., CIENCIA E TECN. E COMUNICA O
= -'- TEXTOIJUSTIFlCAÇi,O _

~NADOR POMPEU DE SOUSA .UTO.---- o • - - ._-

------------ ,\UTOR--- - ._ --- _

JUSTIFlCAÇllo

tituirá e manterá em permanente funcionamento um Conselho Editor!
aI, composto por representantes da empresa e dos profissionais de

co~unicação a ela funcionalmente vinculados.
"parágrafo Único - A lei regulará a organização, co~

posição, atribuição e funcioname~

to dos Conselhos Editoriais pre
vistos neste artigo.".

<,

O objetivo desta emenda é dar~~igoroSo tratamento
constitucional a um problema'viral para a integridade das estru
turas institucionais, políticas, econômicas, sociais e culturais
convenientes e necessárias a uma Constituição moderna para uma
sociedade democrática.

A condição de Onica via através da qual as comunlda
des, as próprias nações, tomam conhecimento de si mesmas, de suas
realidades, seus problemas e aspirações - fazem, cada vez mais,
dos meios-de-comunicação-social jornalísticos, um instrumento e
um serviço público de capital essencialidade nas sociedades con
temporâneas. O fenômeno se acentua a cada dia com maior evidência
e nitidez.

A própria complexidade, multiplicidade, variedade
e rapidez com que os acontecimentos políticos, socials e econQ
micos se sucedem e até se atropelam, numa mesma unidad~ de es
paço-tempo social, multiplicadas pela infinidade de espaços
tempos sociais que compõem a comunidade inrernacional de povos
tão diferenciados, mas, ainda, assim, crescentemente inter-co
municantes e inter-influentes - expõe o homem contemporâneo a
uma carga de mensagens informativas de tal forma abundante e
vária que se torna verdadeiramente inassimilável, em estado
bruto, pela generalIdade dos indivíduos. Oaí, a enorme delica
deza e'força de que se revestem os meios-de-comunicação-social
jornalísticvs, como instrumentos especializados da sociedade,
encarregad~s, que são, de filtrar e interpretar para os indí
viduos e a comunidade mesma, os fatos capitais que formam e
conduzem seus próprios destinos, individuais e coletivvs.

No simples ato de filtragem com que os diversos
veícul?s jornalísticos, de toda natureza e espécie, selecio
nam, na miríade de acontecimentos de cada dia, _queles que de
vem ser convertidos em notícia; na maneira de elaborar essas
notícias, destacando, do fatu mesmo, tais ou quais de suas fel
ções oJ aspectos e negligenciando, ou até omitindo, intencio
nalmente ou não, feições ~ aSRectos outros do próprio aconte
cimento, acaso tão ou mais relevantes que os distinguidos pelo
destaque na, elaboração noticiosa, assim como na forma de apre
sentação e no escalonamento do relevo relativo de cada notícia
no contexto geral de sua veiculação - tudo isso confere ao
setor do serviço público que se convencionou denominar generi
camente de imprensa um poder de influência absolutamente Irre
sistível sobre os indivíduos e as comunidades, os cidadãos e
(s nações, na comtemporaneidade das sociedades-de-massa que
compõem o mundo atual, em que o Brasil se insere com una pre
sença a cada dia mais vital.

Daí, a indeclinável e inadiável nbc~ssidade de
que uma legIslação verdadeiramente democrática cuide de enca
minhar tal poder para o uso e conveniência da própria socieda
de nacional. Este é o sentido essencial e o propósitc únicc
da presente emenda: que se organiz~, com a nece~

sária.liberd~de e consciência comunitária, o setor competente
da sociedade brasileira, ao qual caberá a tarefa e a responsa
bilidade de mostrar e interpretar, com objetividade· e ·exa

tidão, o Brasil e o mundo para os ~rasileiros.

f SENADOR POMPEU DE SOUSA

acrescentar
na forma,

Constitui-

Há um duplo propósito: no conteúdo,
dois direItos democráticos fundamentais ao CIdadão;
dar ào texto constitucional a substância e o teor de
ção.-b l"O Art. 92 do Anteprojeto da Subcomissão VIII

passa a ter a seguinte redação:

=-------,-------TElCTO/JUSTlfICAÇÃO----- -- ---- _.

F
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tJCOnsutumte GIlSON Ml\CHADO

Com efeito, quanto à forma, num único artlgo atrop~

Iam-se, no anteprojeto, cinco períodos sobre assuntos que vão da
importância da liberdade de manifestação do pensamento à obvied~

de de que "cada um responde pelos abusos que cometer"; do direi
to de resposta à simples proibiçãoodo anonimato; da proibição de
propaganda de guerra e de preconceitos de raça e de classe e
atentados contra as instituições à simploriedade de que "toda m~

téria não assinada será de responsabilidade do órgão que a divul
gue". Enfim, trata-se de uma salada de preceitos veramente cons
titucionais em promíscua mistura com tautologias próprias de reg~

lamentos e leis ordinárias.
Quanto à substânc~a, a emenda assegura duas garanti

as constitucionais de fundamental importância: a) - ao lado da
lib~rdade de. comunicação do pensamento, a liberdade de comunica
ção da criaçãooartística, "sob qualquer forma, processo e veicu
lação", inclusive dtravés das diversões e espetáculos públicos;
b) - o direito dos Partidos Políticos à "utilização gratuita do
rádio e da televisão, segundo critérios a serem definidos em
lei".

- -- Tt:no/JllS1Ulrtçii,,,

NO CAPíTULO: "DA CIENCIA E TECNOLOGIA E DA CCJMUIlICAÇÃO"

Inclua-se os seeuírrtes Artiqos:
Art. - Do temp" total dxârao das erro.ssoras de rádio e

televisão de todo o Pais, nunca menos de 70% ( setenta por cento) deverá ser
ocupado per programação de oraqem anquestaonavehrente nacional.

Art. - D:> temrx> tôtal 'diãr~o das emissoras de r5.dl.D e
televisão de tc:do o PaJ..s, nunca menos de 20% (vinte por cento) deverá ser ~

cupado por programação produzada localmente por essas enu.ssoras , destrínada a
divulgar os valores cul.turars rcçaonai.s,

Art. - Do temp" total diárlO das enu.ssoras de râdio e
televlsão de todo o Pais, nunca menos de 20% (vmbe por cento) deverá ser o
cupado por programação destmada a davul.qar artlstas nacaonai.s anêda.tos , -

Art. - O não cumpr:unento da dtspcsto nos artlgos __ r

e sera penal.azedo na forma da Lea , Lnc'lusave can a êitssaçao
daCõiiCessao de exploração do canal de rádl.o ou de televl.são.

JUSTIFICAÇÃO

Não conStltlll novidade o fato de que as enussoras de rádlo e
televi são de todo o terrl.tórl.o naci.onal, roproduzom, hoje, urna vordadci rn a
valançe de programaçãO estrranqea.ra , se'ja através de fJ.lmes, míisrca, notlcl~
rio e programas varaedos , em detrJ.meI1to de conteúdos genU1l1anEnte bras~le.!.
ros,

t desta e de muitas outras formas que os elerrentos culturais
estrangerros pcnctzam no Brasll, formando geraçõcs e geraçàcs que acreditam
que nada do que é fe~to no Pais tenham qualquer val.or , CrH1.-SC um ~undo fal].
t.:"lSlOSO nas mentes das pcssoas , que se prest;a murtc adcquadamcnt.e .:t colonlz~

clÍo concreta, esta feJ.ta p:?la VJ.a econâruca c socral , can o pleno conscnt~
tÍcnto dCSRi'lS mesmas pcssoas , psa co'lcqãcemcnto prop..rrndas paro julqar C]UC

tudo o que vem do estironqci.ro é mclhor que o nacronal.,

AsslJU, a presente sugestão tClJLQ ObJCtlVO d_c procurzrr cst~

car essa anvcsâo cultural tno malêví.ca para a vida brasi.Lcrra , de íonn~ a
asseçurar que não se destrua a adentadade nacaonal , pela vra dc extançao de
seus valores cul.turaas ,

Da mesma forma, pretenderros que parte da programaçiio das cnu~

saras de râdio e televisão seja produzada localmente, de modo a qerar mercado
de trabalho para os profa.ssdcnai.s do setor, e para que o conteúdo dessa pr~

gramação se destme à prescrvaçâo e divulgação da cultura e da arte re910nalS.

Finalm2nte, desejamos, can a presente proposta, assequrar es
paço aos aJ..i:~st<.l.s hras.i.Ief.ros iniciantes, que, hoje, sulrnetados ã mnqulna da
indüstrl.a cultural, só ronseguem exaba.r seu talento se se condacaonarem a a
Vlltamentos de todas as formas, desde a prostltlllÇão até a subm.ssâo a contr~
tós leoninos, que só reservam lucros aos empresários de setur.

;&W: O ens i no do mo:,".,:~~":"::"~~'~"~'''' "O con s t t tu í r- di:1
ciplina de matricula facultativa nas escolas e instituições de enSlno
de todos os graus".

Justificação:

o movimento Cooperativista, na sua conçepção moderna como si~~

tema sôcio-econõmico, contando apenas com 143 anos de existência;vem
atuando em todos os continentes, tendo~se evidenclado como um instr~'

menta eficaz de organização democrática da sociedade, uma forma ade
quada de distribuição da renda e umã alternativa eficiente na busca
_~o~~quil~brio entre o social e o econômico.

Diante dessas evidências, os governos -das mais diversas tendên
cias politlcas têm aberto espaços para o sistema cooperativista, i~

serindo-o na própria constituição como, por exemplo: Iuguslávia,Tch~

coslováqula, Itália, Espanha, URSS, Grêcia e Portugal. Inegavelment~

o cooperativismo se constitui na melhor forma de atender aos anseios
mais profundos do homem,'que são a igualdade e a liberdade.

D Cooperativismo ê um movimento autogestionãrlo, no exercicio
pleno da cidadania onde, pela aplicação de seus principlOs norteado
res, gera as condiçôes necessárias para a formação de pessoas que

passam a interagir umas com as outras, praticando a ajuda mútua,

O Sistema Cooperativlsta valoriza o trabalho, gerlndo os meios
de produção e destinando-os para a satisfação de necessidades próprias
e da sociedade em geral.

Considerando os valores extraordinários de democracia,solidari~

dade, civismo e just~ça s~cial, lncorporados pelo cooperativismo e a!

sociativismo, pleiteamos que est~ sistema seja ensinado. na teoria e
na prática, como exigência constitucional, em todos os nivels do ens!
no brasileiro, divulgando seus p r mé Ip í os e.sua doutrina,como forma alte!.
nativa de organizaçáo sócio-econômica da sociedade.

tJ COnstitlllnte GILSON Ml\CIJl\IX) '"".--------- --JI_I
:I cCinissãodaFãmílrã';dáL~u4çã;j~O/~íttii~:e-Esportes;- da caêncta J' 800437-4

e Tecnol la e da camnu.c" ao (Subcatussao VIII.b)

0 TEXTO/JUSTlficAÇio----- .

suprama-se o Art. 39 e seus parágrafos 19 e 29.

JUSTIFICAÇÃO:

A deflnição do que é empresa nacional não cabe no capitulo da ciência e t;:cnologia
da conscí.tuaçêo. O assunto é matéria dos pzancfpaoa gerais da ordem Econmuca,
tendo já al.i, sado defdrudo , uta.Lazando-se dos concertos vlgentes na Leis das S.A.
e eceaccs na prátl.caa Não há o que inovar nessa matéria, as empresas organizadas
segundo ás leis bras:L1eiras são bras:L1erras. Q..1a~quer outra tentatlva se c::onstl
tui em casuãsno, que pode estar mactq,ado de ~etorlSITOS con~unturals e prCC:L~SlS

mos que anvadem o dcmino da leglslaçao ordí.nâra.a que devera abordar a quescao
sempre que necessârao for a

]-EJ"
e-,om-i-ss-a-o da Fami l ra, darLÉd~C~Ç~~:Ão"é~~!!!i!!'L.>i~.>i~~~i"'Oe..:--!.!EUsLJP~o-"r!.1t_c-_s·_,-_-d_a_-_c_.l_ê_ll_C_"_I_J 800438-2
e Tccnolo la e da ComunJca ao (fuqçOllllssno VITLlJ)
~ TEXTO/JUSTlfICAÇÃO------

ubstn tua-se o Art. 22, Paragafos 12, 22 e 32 pelo segumte:

"Art. 22 - A Umão poderá promover o desenvolvrmento de setores mdust.r-rars nas
centes, especi rzcos, medrante a concessão de estimulas rrscaís e f'rnancei ros , em
caráter excepcional e tr-anartórlo, com aprovação por mator-ra absoluta do Congresso
Nacaonal , 11

JUSTIFlCAÇÃO:

A proposta de ingerência direta do Estado no 'domínio econênrco é sucstn tuída por
UIIla proposta de promoção do desenvolvimento de setores industriais nascentes da
economí a, que não puderem se desenvolver em regune de livre ccmpetlçào em seus
estagies iniciais, mediante a concessão de estirrnllos t'raoai.s e t'mancearos , mas
em paráter excepcional e transitório.

A proteção de, mercados internos nascentes na nova forma proposta rmrunnza a inter
venção estatal, mas ao mesmo tempo pemnte o desenvoãvamento "de empresas nacac-
nai.s , em setores induslrl.ais nascentes, através inceptivos discr~cUlnárlos à
empresa naclOnal que já são prática COl'rente na adrnlnistração pública.
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,- ,.(ltTO/"U~'''ICAÇi.O-------~--------__,

JUS T_I F.I C A T I V A

concess~onárias do

/
VI - a reserva a entidades educativas, comunItárias e

culturais de canais para explnração dos serviços de ra;;iodifUSãO.

I
Art. - Compete ao Conselho Nacional de Comúnicações:

/
I - supervISIonar e fiscalizar a ex~~ção dos serviços

de radiodilusão e propor Políticas~_~base nos princípios

do artigo (anterior>; .
11 - outorgar, ad referendum do Congresso Nacional, con

cessões para exploração dos serviços de radiodifusão e sistemas de
geração e distribuição de áudio, iIrEgrs e cB:bs, tan roro cEcidir s::bre9..BS renovações;

I - a li~re circulação de informações,---
11 - o respeito à verdade e à pluralldade de opiniões;

111 - o imediato direito de resposta:
IV - a promoção da cultura nacional e o incentivo à regi~

nalização da produção artística e intelectual:
V - a garantia da pluralidade dos meios de comunicação,

ausência de monopólio e livre competição entre as

serviço de radiodifusão:

111 - representar ao Poder Judiciário nos casos de descumpri
mento da legislação.

§ Único - As concessões serão de quinze anos para televisão e de

dez anos ~ara rádio, e só poderão ser cassadas por sentença fundada
no Poder Judiciá~io.

JUSTIFICATIVA

É preciso alterar este quadro, permitindo que as concessões se
dêem por processo mais participativo e democ r é t i co .

Tal é o objetivo da proposta ora apresent~da à Assembléia
Nacional Constituinte. Por ela, cria-se o Conselho Nacional de Comu
nicação, encarregado de propor políticas para o setor e outorgar as
concessões, bem como representar ao Poder Judiciário nos casos em que
possa haver revogação das conces~ões, dando fim a um sistema arbitrá
rio e~ que o poder concedente era, por igual, poder para revogar as

permissões.

O atual sistema de outorga de concessões para a exploração

dos serviços de radiodifusão no País é ho)e condenado de forma unâ
nime pela sociedade, pelos empresários e por profissionais do setor,
na medida que concentra a definição em mãos do Poder Executivo, em
desacordo com a relevante trarefa que os meios de comunicação social
cumprem.

~
~

~
~

No caput do Art. lº do Antepl'oJ~to d~ Sul)coml~~~o ~i~

C i ~nc i a e Tecno I 09 I a e da Comun I caç~o, subst i t.ue-cec d C'XpPl..... R;io" •••

"O Estado promover~" ..•.• pela express;o ..... "0 Est~do illC(,11t,

vara" ... ; e suprima-se o seu par~grufo 12 •

A redaç;o atual exagera a funç;o voluntarista do Est~do

no desenvo I v i menta da pcsqu i s e , Ao Estado cabe I nco rrt I v or- os pC'~

quisadores que podem se situar em diferC'nt('s arC'dS: nos proprlos

departamentos do Estado, nas universidades c laborat~r,os, nos

centros privados de pesquisa e nos n~clcos de pCSqlll~u Industrl~1

e agr; co I a .. A funç~o do estado deve ser I nc o nt; I vcdor-c c.' I ndutor-o

com um minlmo poss;vel de intervenção direta.

ç~o d0 uma C'ntidad0 abRtl·~ta, "~ SOC10d~d0ff no cont'~t>lt' ,I~~ tlp1i

C'aç00S da tC'c-no 1OÇ)' tl' AI;m de- neo <;0 -sol-c-r- p r-o r- í "'tlllJ('nt(' (1 qut' c- tl

"bociC'dadc" C' como "lu SC" manlfC"~ta, n~o c~l)(' Illt~rV('llç~O contr~

ladora nas atlvidad0~ tC"C"nol~9Icas dt> sC"tor p'·IV~Jtl.

Família, E'dtlcação, Cultura, Esportes, Comunic-aç50.

Com base no Artigo 14 do Regimento Interno da Assembléia Na
cional Constituinte, propõe-se, onde couber, a seguinte Norma ConstItu

cional:
Art. - É vedada a censura à informação come r c i a l , que deverá

obedecer aos princípios do respeito à verdade e aos direitos dtl consumidor.

Deputado ANTÔNIO BRITTO
___________ f'L(H.I,IUO!COIlI'.ÃO!'U.C.OIlI •• ÃO .

.=:=1

tJ Cons t I tu 1 nt o GilSON MACHADO

..,.----------------TEXTO/JUSTIF1CAÇÃO--------_.

§ - Serão es t imul adas as formas de autorequlementação entre
produtores, consumidores e distribuidores' de bens e de serviços no País.

..,. TEXTO/JUSTIFICAçio-----------------.,

A~t. - 110 ensino do ~ooperat:vismo e do associat~~:smo ronst'
tui=á d!sc~p)inn de MF~=!cu~a f5clIJt~~~\'E nas ~~C("C5 ~ 'n~~:lll~ 

rôes de ~ns~no de tndos ~s g~8uSll.

Co~ base no § 2Q do Ar~ 14 d0 Regimento :nte~no d2 Asscmblél(l

Nacional Consti t u í n t e , propõe-se a inclusão, onde couhe i I da scgu.i~

te No~ma Constitucional:

~
~

PLlN,I,J110/CClIJl'lS;'O/sUACOllr:l:lÃo-·_----·_--

:I cm.t;ssro o,; í-r\~I:L:rl, EDUCr,~gO, CUL lUPí\ ...

tJ orpUTrDO IUnÔNTO (;R~TTO ~
Vis~ a presente proposta a assegurar à informação comercial

r rqo r osa liberdade de cr i ação e divulgação, a exemplo do que sf'[l"rnmente
ocorrerá em relação aos demais campos nas âreas intelectuais, artísticas

e científlcas. Mas, igualmente, procura-se, na Proposta, assegurar a fi
gura dos direitos do con~umidor e do respeito à verdade como pressupostos
da Informação comercial. Por último, a exemplo do que. timidamente, hoje
se começa a fazer na país, defende-se que haja estímulo bs formo. de
autoregulamentação, etapa avonçada e domecrática de solu~50 rlo~ iorvit~

veis contenc rosns entre produtores, consumidores e distribuidores de bens

e de serviços.

JUSTIFICATIVA

r:...--------------- AUTOR-------- --- ---- - 'J§,..tj PL(NAFll0/CO~ISSÃO/SU8CO,.U55ÃO--- - - J 800441-2
Canissã:J d3ranília. d3Ed.ca;ã:J, OJltura e E.ep•• d3CIÊrCIa e TEm. e d3Can.nic.

Com base no § 2º, ~:":::T:"'~':O, do Reg~m~-n-to I:terno da As~:1m
bléia Nacional Constituinte, propõe-se a inclusão, onde couber, da
seguinte Norma Constitucional:

Art. - São princípios básicos do exercício da atividade da

comunicação social no País:

JUSTIFICATIVA

r.c'Jlhe-se, aqu':, proposta ap:,csent.adE pe:'2s en-:":'rlrclf's cOQpe

r~~iv~stas de ~odo o Pais, tendo em v~sta a s~gn~r:ca~~n s,;c-s:,

econ5m~ca e cvltU~8:, hoje, de mcv!men~c cOODe~Ftiv~S~f. rp!~~ Sl~S

~s assoc:ados, a prá~:r2 G~~~:ga~ó~~2 e ce=mnnen~e de ca~~e~açzo- ~

co~o o sugerido, incentivando O ens:no do cooperativ~smo e dQ ass~

ciativismo.

'--------------------"I--4----t-----------J,,-
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=---------------- TExro/JuSTIFICAÇÁO -,

tJ f.rnllwo BR!TTO

Fam:,~ ':'a t

l'LfNARIO/cONIS3io/sUISCONI9Sio - -l
Educação, Cutture, EspGrtes _

~
~

b - A un1ao destinará quantia, não inferior a vinte
e-cinco por cento dos recursos orçamentários para a Educação, à manu
tenção e desenvolvimento do ensino técnico e agrotécnico profissiona
lizante de 1Q e 2Q grau".

Co'm Base "O § 2Q do AR: 14 do Reg:mentc :nte-no da Asscm::;:é'a Na,,:,,
n~l Const!tu~nte, prcpôe-se a inc~us~o, ondQ couber, de seguinte ncr
ma Constituc:'onal:

ART. - A União, os Estados, o Distrito Federal e os gun:c~-

p~os, de forma integrada e com 2 pa=tic5peçãc da comun5dade, desen
volve~ãa pr~g=awas permanen:es para e pro:eçãc e ass~s~ênc'ê g~P~u:

ta 2$ PPSS0?S caren~es, espec:e~ment~ e~ ge~~er.:e~, ~s nl~:=:~Ss, f$

c==ênças de e~é ó ênos, os meno~es é~;2PS, ns ~dosos e os de~ic~en

tes f~s~cas e mentais.

JUSTIFICAÇl10

A presente sugestão de norma ccnstitucional prende-se
ao preceito básico de que compete ao E~tado universalizar as oportu
nidades educacionais para todos os brasileiros que desejam ensino
técnico e profissionalizante, principalmente voltado à agricultura.
A gratuidade do ensino, bem como sua igual qualidade, é imprescindí
vel para que todos tenham as mesmas oportunidades de acesso social e

desempenhc econômico. Por outro lado, é preciso estimular a profissi~

nalização técnica, fundamental para o desenvolvimento sócio-econômi
co do País.

r.r------------ - ---- _. -- lEXTO/./ostlf'CAÇAO--

~
~

CJ'IP1TULO I

DA BnUClIçÃO, CULTURA B BSPORTES

.------- rt.(lIlÁ"IO/CC"lssi.o/'uaCOtllssi.co _

------------ Al1rOIt _

)

=:=J

JUS T I F I C A ç 11 O

Acrescente-se onde couber no Anteprojeto da subcomissão de Ciência,Te
cnologia e Comunicação o seguinte artigo:

A área de comunicação é de interesse da segurança nacional,
não cabendo portanto sua abertura à iniciativa priv~da. Por outro la
dc, a experiência anterior, durante o período em que a telecomunicação
esteve sob contrôle privado, revelou a absoluta incapacidade oeste se
tor para gerir as telecomunicações. Só a partir da completa estatiza~

ção dos serviços de telecomunicação é que o Bras11 passou a ter um sis
tema eficaz ...

Art. Fica definido que os serviços de telecomunicações e
de comunicaçao postal é monopólio estatal, tendo co
mo princípio o atendimento igual a todos.

Pretende-se, também, explicitar a previsão e vincula
ção de recursos para a promoçãc dessas atividades de ensino, no pre~

suposto da necessidade de dotações permanentes de recursos financei~

ros para a consecução dos objetivos almejados. Daí a fixação de ali
quota mínima dos recursos orçamentários da Educação para a manutenção
e desenvolvimento técnico e profissionalizante. A especificação para
o ensino voltado às atividades agro-industriais funda-se na necessid~

de de ampliar e consolidar o treinamento e técnicas nesta área do co

nhecimento para sustentar a e~ansão não apenas da produção mas tam
bém da produtividade do campo brasileiro.

~C"S Nader

f71-----------------,.(J,rO/"uSTIIIl::...Çi.o- ~

Ciênci~ eJ

§ A lei c~Jará.mec2nismos de est:m~!o e apo!o às creches
escc!as mate~na~s, 855105 e de~a~s :nst~tu~çces de a5s:stênc:a S~

c'; ê.: gratu: t s ,

JUSTIF!CATIVA

~~tedc, ~e 1?~6 p~r2 C~, no textc CQns~ituc~ona~ a conceder-~hes /
isenção tr!bu~ária quanto a seu patr~mõn:c, rendr e servicos.}rata
-se d~ um apo:o !nsur:c~ente, di2nte da dram8tic:dadc de truba~ho /
que estas 55ntituições, num Pa5s onde 2 açãc gove~n8mento~ é :en~a

redu7~da e inconstante, fazem pelos carentes.Em todo o País, são c~

moventcs os e~emp~Qs de ded~cê.rão e sacr5f'c:o de ent~dadcs de nS5:s
tênciij soci~l gratu5ta.

Por outro lado, o texto constitucional jama~s\expressou de for
ma ordenada e sintética c comprom!sso dc Poder PÚb'ico ccm a ma:o-

ria deste Pa~s- os carentes. A Const~tuiÇ20 de 193~ de:e~M:n2V?(A~~.

~41) ques un por cento das rendas -:ributtSr5as ,fC'ssern dod ã cada s 2. fTl.$,
tern!dade e à infâncla.E es:abe2ec:a que o Poder Públ:co socorresse
as far.1:J.ias -de prole numerosa, amparasse a matern5..dade e 2 ':nfên c í a
e os desva~idcs (ART 138). A Ve~h~ce ere cng':8d2 RpenBs n~ d:sp~s~

t5vo referente ac d:=e:tc à Prev~dênc~2 SCC~21 (p~~~g~ 1:'1) :E~ /

1946, o A=~, 164 dete=m:na que haja assistênc~a à mz~ern:dnde, à /

ado~escência e ~ infância. Quanto aos :doscs, unicawente nova Clt~

ção do dire:to à aposen~ado==a.

FinalI'lente, nc texto v~gente repete-se quan~o t vc:h~c~, ê.S no~

mas anteriores; deter~5na-se oue uma le~ espec5el p~~tej~ a ~ate~

n!dade, a :nfânc:a e a ad~~escênc:a e a educação dos excepc'ona:s.E,
através da emenda Cosnt!tucional nº 12/78, f:,x2-se pe'a vez pr:'me!
re um conjunto básico de d~rettos aos def~c~entes.

Propõe-se) sqora, que a NC'va Const~.:ll:"ção avance e o~je::\lêmen~e es:a~e:eça

coeprcm.ssos ma!s amp:os e jL!S~CS 50 Poder Púb.:' rco con os carenten. ~~este !icn:~.

do, a Norma suger:d2 :
a)determ':na o envo:',:mento ds :Cd::5 os n~'.'e~s de é.dA:n_'.s".:·':c:':~"" rG:,~ !.C2, de

fo~ma Integrada e com apolo comun: tár5 o;
b)Exige programas permanentes em favor dos carentes e, dentre eles, pr.íorãza

as gestantes, as nutriz es, as crianças, os órfãos, os tdosos e os daL'':c'entes /
fis:cos e mentaís ,

c)por último, estabelece que a legJ.slaçãÇl complementar ;:::8 maeaní.smos de
apoão às ent: dades de asaí st.êncâa socâal oratu;tCl.

u:,(rO/JU511fICAÇ.&O----- ---- - - •

"Art. - D ensino púb í í.co técnico e aqro t écrn co pro-

fissionalizante, em nível de 1Q e 2Q graus, é gratuito.
a - A gratuidade se extenderá ao material escolar e

à alimentação básica fornecida pela esccla € pelo centro técnico de

treinamento profissional.

Educação,

'Ewenda Substitutiva

Substitua-sc o art. 79 do A~teprojato na Subcomissão õc
Cultura e Esportes pelo sccruinte:

"art i. 7ÇJ - O ensj.no é livre à inJ.cintivA. priva
da, obsarvanas as n1sposições na leaislação oe
ensino.
Paráqrafo.Onico - As entina~es particulares na
ensin<;>-<iozam õe autonoMia ailMin1.straliva e {i
nanceira,
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JUSTIFICAÇÃO

O Estado não deve interferir na esfera econômico-{jnan
ce1ra da escola partlcular.

O Poder Públ~co, aLravés de qualouer a1uda {inance~rü

ou intervenção na esfera econôMico-financeira, acaba na se r<?sponsa·
bil~zar d~rcta ou ind~retamentc pelos acertos ou des3ccrLos da esco-
la de llvre in~c~at~va. .

)<

n'yel de escolarldade obrlgatôrla e prevalentemente pGbllca. minis
trada por uma escola de tempo integral para a permanencia do aluno.
Ora, e Justamente pensando em termos de seculo XXI e de era pôs-in
dustrial, com as SOflsticações tecnoIpglcas poss'veis hoje de V1S
lumbrar-se na informallzação de uma sociedade, como a Japonesa, que
se deve tomar a serio a preparação obrig~tôria dos jovens ji em
nIv e l de 29 grau.

Feres Nader

I'l,tX,.,I.lO/CCVISS;.O/'UIlCOWIS,Io _

Com. de Pam., r..duc., Cult., r;..::,-,., CJ., roc. c Corrunrcacâo ~

~
~

M1\RIO MAIA

r.>r----------------- TeXTO/JuSTIFICJ..;Ã.O ---,

cAPfTur.o I

DA EDUCAÇÃO, CULTURA C ESPORTCS

Emenda Subst~tutiva ao Anteprojeto 0a Subcomissão 0e Bducação

Subst~tuir o inciso II.. do art. 89 pelo scou a.n t.e e

"lI - padrão de àual~dade indispensável para
que cumpram seu papel rle aqente na cultura, da

ciência, da arte e àa teçnologia do país.

JUSTI!.l'ICArJi.o

Em educação, não se pode-estabelecer o "p a rlrão unl.tá

rio", sob pena de não ocorrer a evolução~ sen00 típl.ca em educação
a dl.versl.dadc. Não se pode cercear a criat~v~na~e e a possib~1~0aoe

de adaptação às c~rcunstânc~as e co~d~ções das. instituiçôes e das
peculiaridades de cada região, sobretudo num país de d,mensões con
tinentais.

-·-~I-Ir;'J--------- PI.ENARlo/COUlssio/stJBCOUIMio-__ ------ - --] 800448-0
r~__V,-=I:.:.l.::..I_---,-CO.::..M.::...--,-,OA-,-F.::... z,-,-O-,-A...:E_O--,-,'_C_U_LT_._E_E_S._P_.,-'_O_A_C_._E_T_EC__E_O_A_CO_M_.---"

__ TEXTO/JtJsTlrlcAçÃo -.- o _

NO CAPITULO: DA EDUCAÇAo, CULTURA E ESPORTE, SU8STITUA-SE O ITEM I,
DO ART. 39, PELO SEGUInTE:

Art. 39
ITEM I - O ensino de 19 e 20 graus serã obrigatõrlo pa~a

todos, e terã a duração regular equlvalente a onze anos.
Inclua-se no Art. 39 o seguinte 'tem:
A obrlgatoriedade doEnslno corresponderã a gratuldade do

enSlno nos estabeleclmentos pGblicos de 19 e 29 graus. I

Substitua-se o Paragrafo Onlco do 'tem IV, do Art. 39,
pelo segulnte:

Parãgrafo Onico - A educação de 19 e 20 graus· constítui
d,reito pGblico subjetivo, aClonãvel contra o Estado omlSSO, me
diante mandato de inJunção.

JUSTIFICAÇAü
Embora a universal,zaçao do ensino de 19 grau, com dura

ção de oito anos, alnda seJa meta dlstante das condições obJetivas
da Educação no 8rasil, nada hã que desaconselhe o agravament~ da
obrigações constituclonais do Estado, ao sugerir-se a inclusao, no
texto da Lei Malor, da obrigatoriedade também do ensino de 29 grau
para os jovens br as t l e i r os . .

Na verdade, as proposições da ConstltulÇão, ora em ges
tação, visam muito mais ã realldade por construir do que ã per
petuação de distorções crônicas de nossa histõria educaclonal. ~s
es t a t f s t t cas mostram que tem s i do t ns ufe c i en t e o esforço do Poder
PGblico no desenvolvlmento da educação da juventude, em nlvel ~e

29 grau. A prõpria reforma do ensino, proclamada pela Lei
n9 5.692/71, que estabeleceu a proflssionalização compulsôrla do
29 grau, fracassou precisamente pelo descaso do Estado para com
este nlvel de ens t no , entregue em grande parte (49 ') ã i n í c r a t i va
partlcular, 9ue detem - 46% (SEEC/MEC, 1985) dos estabeleclmentos
de todo o Pals. .

Numa visão de educação comparada, o Brasll - 8a. econo
mia mundlal - encontra-se em 779 lugar entre os palses modernos,
de acordo com indlcadores educacionals da UNES CO (1984). Na França,
na RepGblica Oemocrãtica da Alemanha, no Canadã, na Inglaterra, em
Cuba, na Chlna e nos Estados Unldos, o ensino de 29 grau e o

Emenda modificativa do anteprojeto da Subcomissão da Ciência, e
Tecnologia e da Comunicação. .

Dê-se ao caput do art. 3º a seguinte redação:

"Art. 3º - Nacional é a empresa:

I - seja constituída, com sede e centro de decisão no Bra
sil;

II - cujo controle acionário votante esteja, permanentemen
te, em poder de brasileiros;

III - não contenha; em seus atos constitutivos, cláusulas
restritivas ao p).eno exercício da maioria acionária.

§ lº - .

§ 2º - .....................•...............•..................

JUSTIFICAÇÃO

Procuramos, com esta nova redação, dar maior clareza à definição
de empresa nacional.

~~~~~t~:~_~D~,Jj = I
E TECNOLOGIA E DA COMUNICAÇAo.
-~-----~-_._~-'----- _.-- -- -.T[Xl01~1l:.1.r'cA;Ac----~--

Emenda substitutiva. aos parágrafos do art. 2g, do anteprojeto da
Subcomissão da Ciência e Tecnologia e da Comunicação.

Dê-se aos parágrafos 1º, 2º e 3º, a seguinte redação:

"Art. 2Q - "t•••••••••

..................................................................
§ lº - A lei estabelecerá reserva de mercado interno lendo e.n ví s
ta os interesses da Nação quanto ao desenvolvimento sõcto-econõmí

co e à autonomia científica, tecnológica e cultural.

§ 2º - A União, os Estados e os Municípios privüegiarão todas as
iniciativas que objetivem a consolidação da autonomia científica c
tecnológica nacwnal.

§ 3g - A união, os Estados e os Municípios acequarêo a conpra de
seus bens e serviços de forma a promover a autonomia cientí fica e
tecnológica nacional".

JUSTIFICAÇilO

Com este substitulivo pretendemos estender aos t t ês níve ls da Fe

deração a responsabilidade pela capacitação científica e tecnológwa d~

País.
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17I---------------TElCTOlolUSTlFICAÇ,i,O ._ --_.-

Oê-se ao art. 1º a seguinte redação:

§ - A lei estabelecerã os crltêrlos e mecanIsmos ne
cessár10s â observância do presente d1SpoS1tivo.

Emenda subst í.tut.íya ao Art. lº e seus pará'grafos, do anteprojeto
da Subcomlssão da Ciência e Tecnologia e da Comurucaçãc.

robrec1dos por'um des1gual e opressIvo sIstema soc~al. Do outro fa
do, temos um slstema escolar arIstocrático e elltlsta, contendo uma
s~rle de problemas InstitucIonaIs que o ImpOSSIbIlItam de adequar
se às necessidade socIais.

A escola não pode malS continuar a serviço de classe
de prlvil~glos de herança ou de poder aqu1sltlvo, de credo rel1gio
so oU politico. A educaçao deve estar a serVIço do lndlviduo em SI
e para si, no sentido de que a escola deverã descobrlr e desenvolver
em cada aluno, suas capacIdades Inatas (potenclalid"des), suas aptl
d5es, suas vocaçoes e seus valol-cs intrisecos !lara llur l~d,l lJln Il'SS~

se hab1l1tar a particlpar da vida soclal, real1zar-se e, aSS1m, con
trlbu1r para o bem comum' de acordo com seus valores pessoalS e o

, nIv e l de seu real po t e nc-t a l .
O s i s t ema rOBLICO E GRATUITO de e duca co o cem I"" 111'<1

lldade a democrat1zação do ensino para que se estabeleça a 19ualda
de de condlções e de oportunidades e o d1relto â Educacao. Este
d1re1to à Educaçao e de oportunldades e o dIreIto ~ [dulacao. Fste
dire1to ã Educação estã dIretamente relacionado ao dever de dar edu
cação, logo esta deverã ser gratu,t. e em todos o. seu. niv.".

Por sua vez, é essa q r a t u t da du que 1 t ií a ...... rq u i u r 11,11) e s-

c o l a s t de todos os graus. um grande c o n t t nq e n t o dto u l u uu -, , IlldI'J'(,llden
te da sua condlcao ~~cl0-econ6,nlca.

A educaçao de ve r o sei' IINIVLR~I\L, ou q'lol. dlllplll 1.' o lu un
gente para que o aluno possa entender o s\gnll \I.....H\\' \I\\c\j\',\\ UO I\\un
do alual e para aJudã-lo a definir sua futura proflssao medIante uma
f o rma c a o r i c a em op o r t.u n i d n d o s e d r v o r s i I r c o r o o« OC' (PIII1('( unr- n t o s .

As s i m, c o ns eq u t r emo s um aluno agente do s eu p r up r f o JI}·(I(P -, O;;O d r- dr-
senvolvlmento, consclente, responsãvel e compromIssado com
real1dade soc1al.

A educação deverã ser LAICA, 1StO ~, o componente relI
gioso do ensIno serã excluldo, exatamente em respelto i lndlvldua-
lidade religiosa de cada aluno. _ _ <

O que queremos com a educaçao publIca, gratulta, unIver
sal e alica ~ uma pos1çio firme de apOlO a uma politlca educaclonal
fundimentada em princlplos democrãt1cos, se desejamos, de fato,
constru1r uma SOC1edade aberta para todos, mln1mlzar as deslgualda
d,es indivldua1s e s cc i e i s , e ating'-" o be~ comum.

Somente assim a escola passara a ser a grande reguladora
soclal, corr1g1ndo as lnjustlças do atual sIstema social e preparan
do um novo sistema, mals seguro, coerente e justo.

Por sua vez, a educaçio que ~, sem d~v1da, o maIor 
foator de desenvolVImento SOCIal e econômIco de qualquer naçao,
agora assumindo a ma1S alta p~lor1dade em todos os,planos e pro
gramas do Governo, contr1bu1ra com todo seu potenc1al para a gran
deza do Pals e melhorl" dn seu oova:

~
~

_.J~

J~

rtllTC'/JUSTltICA...... ' _

Constituinte MAURÍCIO CORRÊA
. PLf.NA/.1I0/COI.II'>SÃo/SUflrOMI5~.i.o--

COMISSÃO DA rl\NÍLIA, DA EDUCAÇ,i\º,_C~!:.!URA E: §!:~~T.~S, .01\ ClfNrJl\,J
~ ..!~!:!Q~GIA E 011 ~m~NIC~ç~9;

"Art. lº - A União, os Estados e os Nunicípios promoverão o desen

volvimento científico e a capacitação tecnológoca nacional para
assegurar:

NO CAPfTULO: DA CIENCIA E TECNOLOGIA E DA COM~NICAÇAO

Inclua-se os seguintes parágrafos no art. 13:

§ - As concessões de canais de onda para rãdio e tele
vlsão, bem como para a instalação de televisão de tipo direclonal e
por cabo, observarão crit~rios dIferenciados que respeitem as carac
terlsticas culturaIs e econômicas das diversas regiões do Pals.

§ - A regionallzação de que trata este artiqo deverá
efetivar-se pela particIpação majoritária do capital reoional e
pela absorção de um mlnimo de 20% da produção local. -

~MIO"--"M!.!lAc!.I.!lA _

te=_--""==c...:..::==="-'--. ---------'
t!

G, ~ I L! 'IA~, J/Lvl.l1 ,M.lS,\lll::t,H.U dA<.l

(-YIII - CO~1. FAM .. ~ULT. E ESP., C. E TEC. E DA COM.

171-------------- AutOIt-- .

I - ampliação do patnmônio cultural;
II - desenvolvimento i>ócio-econômico;

III - me lhoria das condições de vicJa e de trabalho;
IV - preservação do meio ambiente;

V - uso racional dos recursos naturais.

. PLt;'UttIO/COllISsIo/sue;OIolI=:li.o------

LiOl'i1S';;}(l d,1 IPrníliu. D.I l'dlJcQ~f(,,_C,JltuJn

Ciêncin e 1(,'cneJ Oqi2 c dn C0p!.WJ}Jb:PIÇ;t!~8iO

ANTEPROJETO DA SUBCOMSSnO DA FAMILIA, DO MENOR E DO IDOSO
§ 1º - É assegurada a participação da sociedade na defrní.ção d3S
políticas no âmbito da Ciência e Tecnologia, através dos Foruns

de deliberação previstos em Lei.

§ 2º - A atualização da União, dos Estados e Mumcípios no desen
volvimento científico e tecnoJ ógico deve compor planos e rro'lr!!.
mas int~egrados e plurianuais, a serem aprec 18uOS, I o IIp:-lt I P i I LI ~

dos e aprovados pelo Poder Leqislativo

§. 3º - É assequrada-at'proprí.edade intelectual".

JUSTIFICAÇÃO

Dê-se ao § 5º do art. lQ a seguinte redação:

§ 52 _ Não será limitado o número de dissoluções.

J U 5 T I F I C A ç n O

A limitação imposta no texto é, sem dúvida, fator lestrit~

vo à aplicação do instituto do divórcio no Brasil.
A lei oLdinária, e nunca à Lei Maior, cabe dispor sobre pT~

zos e outras condições !i@itativas, se lar o caso, par a aplicação do

instituto do divórcio entre nós, tal como ocorre, aliás, na' maioria

dos'países que o adotaram.

A definição do desenvolvimento científico e tecnológico deve
abrangente. Procuramos, através desse subsbtutivo, não só explicitar

objetivos da ação estatal como, também, garantir a efetlva participação
socaedade e uma ação integrada do Executivo e do Legislativo.

ser
os

da

~
~

"~1"ol~USTlfleAçio

Onde Coubc'y:

Art: - É p(o'rmi.t~õ.J., conforme d í.spus-o r a ]('i, a ~~~rlor.-'çilo

de jogos de azar em loccolidades consideradas e:::tânci~s. clil·li~t.jCi"f'.,

hidroPlineré"i~ ou PM outras de caráter turíst.ico indic?d?f' p('10 Po-

r
'NO CAPITULO: DA EDUCAÇAQ, CULTURA F. ESPORTES INCLUA-SE O SEGUINIE AHTIGO:

ART, - O ensino deverá ser, em todos 05 nlvelS. púnllco,
qr-a tu f t o , universal e lalco.

JUS T I F I Ç,..A..S..!.-Q

No Bras1l, de um lado, temos os analfabetos e os seml-a
nalfabetos constituIndo-se em torno de 50~ da nossa populaçao e em=

der Executivo ..

JUS T I F I C A C Ã O

o feché:mt:"nto dos cas~inos no !"rasil, (cor:r;iiJo h? rlfiis d~

4.0 anos, por {1<"creto do e~-Prf"'siõ~nt{' Gaspar Dutl.·a, i"carrptou (>
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con~E'qucnte supriUlpnto de outras casa' õe jogo

ti.nancnto, CO{l1 a agravante do não r~colhimC"l1to

Alp~ disso, não é pe-querio o n\lffie-ro (l?

funcionendo c] anclf>!l

cJn trihutoR.

brnsileiron qu~

[ca , corno f 01 proposto no an t cpro jo t o da subcomr saão da Cl'~nCJa e Tecn!!

logla e da Comunl.cacâo, a estatlzação global das teleC'OInl'11("dções fe

cha as portas para a evolução social.

êltravp-ssam a f r on t e Lra diariamente pare apos t.a r em nOR co r s i non nf~~

ciais dos países vizinhos, até c1ni:-~?n~o e no'rme e r-ocur r on quo uf(\

tam, em parte, vários setores vitais da nossa economi"_

A legalização de cassinos clan~cstinos em nosso País, fô-

ria retornar 50mns subs t encLa i fi DOR cofrC's p\íhJ iCOB, éll~Tn (1('> ou-

trOf: bcnefícioR, como "portunidadc de novos ~mprcqo8, dirC'tClfô ('

indirc~on, rrsultad0R félvor~vriB Jla trocr de divi~~n crrrct('ri~u~n

pelo turismo internacional, ~tc.

Sala das sessões,

lD &UTOII---- 1
t !"'orC'B N.J.clcr EJ
r~r:----=---.--- - ''''''''''',','''0'''.''''''''0 -------- -_ ---- ..- -- -) =~
~"'l. t."1.'1,'I., l ..~·l'., l ....llt·., J '., Cr , ·1\·..•• l' ('C· ...:·lll·.W·~)--------- --------~_.,------------ .._---------

, - ._- f[nOIJUSPIIC&~i.o-------.--- - -- - •• _-- - -- -- -----

Dê-se ao a nc i so I do art1go 12 do Ant.epro j e t.o da subcomi s sâo

a C1ência e Tecnolog1a e da Comun1caç50 a segu1nLe redação:

________J~
~

CAPíTULO :r
011. I:DUCAÇ1\O. cur:l'lIHA I: nsrorrnes

EC!lcnd03 Subst i t:ut: i va ao ,\nt<"projC"to

" V ~ 9('I,,(.. n t; i ~'l de C'duc-,'çitu PI';'-('~c u I ~II', ..1

pe.r t- ll~ do s t,"~s anos do I d.,dt·, c' de l'I\5 i-

Art1go 12 - Compete ã Un1ão:

I _ explorar ou conceder os sorv a ços de t.o l ("com.!:!,

------ ---------
CAl'l'l'ULO r

DA r;OUCAç1iO, CUL'1'llR1I. 1: ssroreccs

AnIsio Tei~C'ir~, o grrilldC' CdlJc"ildol~ hra~1 I~i,'o, .Ia c~

sinnvQ, Il~ d~c~da~,.a Inlpl~csCI'ldll)1I ld.:tdr cln ('dllrilç~o p'·~-('~l~,I~I" o

que vem sendo s ompr-o conf l r-ma do p e 1u 'c 1 ;;nc- 1 i), pr' 1 nc I p c l mo u t c l'l p("du~~

gin (' p~lcologiü~

Sem a garunt i ü ob r- I9.:lt ~':I ü da C'dllc".IÇ~()

a~ POdCI~Ch r~bl IC-O~ contlnl'~I'~O d~lx~nd0 d~5Dtv~llllll~~ o,)~

[!T "----AUl.. -------]
L~~ildC'r __.__________________ .

r.ntrC' os f o t oro s bfi<';lC()~ }lurel o dc-s.on .. o l v r mc-r. t o llP p.i l s , .rs,

telecrnnunlcações exercem rel~vante contrlbulç5o, m~ts 0slfio d0p0ndcndo,

para me Thor' bonc Lr c i a r a cornun r d.rde , dc' 1]\)<. rdddl' l..'ll,P) '-'~Llrliil, s eru ~u

ordlnação aos severos controles da burocraC1H oflClal.

N.lfi Ihll';Ü"f; 11\'JP~••1 pr c ~~tdÇ'.i.[) de- '.ll\ :"'O~ de t r- l c t'(ln~P1J(·I",.-••'b

l"~l(í a ,~dJ'(l() ri ..1 r n le1.1t i v.: I'dl: 'l~\d 11, {'I' V' t:1 "lU 1.1~.L

sas governamentals cont.r a bu ru dCClSIVdl1ll\nlc puro o r c-t J"OL"'(' ....s o .

Os"recentes pensamentos po]rt]CO~ ~sl50 volt~dos :)ara a nova

ConstItUIÇão, e, v6m sendo colocadas em dIscussão lnfimeras plOpOSlÇÕCS

para reformular a competêncIa legal parn explordçào dos ~0rVlços de

Lc I c-comun i cacôes .

J.caçõesi

(to. !lt \ \ d t 1 :~'.

~um.l'A~~Ç'Ju em 1'~llc, da radlUdlflJs50, que pela bua natur~za lmpae a

nC'("C'SSl<111dp do con t r-o l o n C'npC'ciflCUS. Npsmo .ins r m , t, ou t c-: \1.1.1.. (l)!h'I".

' .•io .10 :;(\tor t l l l" d Cl 0 , com oe ran t i o s con t.rn t uu i s , lJiU'd P\'lt.lr o li('~nqr

t u.uuon t,o das sua s f i na Li dudo s ,
A e s t a t a ae çâo dos SCTVlc"OC; lh.' t e.. lC'l·l>Jimnll:dt;..-lt,.~' IIll Hr.H\ll t:IC"

cou tanto, pr-opos a t.adament.e , para ov i t a r a rl\Verstio do p rr-r-e-s s o , Cl\P

tudo, a ganâncla do Estado não f 01 su í i c t e nt.o pa r a cobr r r t odc s as mo

da]2dndes de operações e, reconhccldarncnte, a IneflclêncI3 das ~mpre-

Chegou o momento de de f Laç ru r .1 111.H..'nldJc L'llpl'L'~ 011'1<.1), :' t1 ti

exorc a aa r as ve Le adades .i n t.cr venc r on a s t a s do F~st <ido. (l crovc-t-no nfio tf...'.

o d i r e i to de r nc ad i r em omprocnd i mcm.oe que n30 h<.· r~·<. ~'I!L', I (:.Hrl (1 1 nor

rêncla do poder públl.cO nas regra~ de mcrcado.

EnC!l1<liJ 1I.ditiva ao lInl,cprojcto

Acrescer no início do inci so lII do Art. B(.' a scoua n-

te expre s sfio r

~ da p r r-d a s pos i ç âo dos orqan i smos Ç1oVl.'rndJil~\nt~1 i f; ,I pl·<Ít.h~(-:O

do expan s aou i smo , entretanto, no vasto mundo dü(. t ~h-'cP"mr 1c.l~n(", '\.1

lugar para todos e a melhor forma de a n t.e rcamb a a r' il t.cc no l oo i a é a\l"fl-

II ndS instituic5es pGblIcas, 1i

lI,i "I>, 1 .. ,1101 H'I: "h'!

vés da expor a ênc i a comerc i a L, A 50CI(>d~Hlc tem h.ib r t ....... ~;( .·~"· ...J··l(

dos e É> em função des s e s cosLumcs, das 'necessIuddes hl)l"lcll<~, que

mento do c~;tilbclecll-cnto, a forMil de fi"" dlrlCJlr c' de S('

", 1,1

aI. '-'9]
presas partlcularos produzcm.

O Poder Cons t i t u i nt.e deve r c-nunc r a r lodo>' os 1II<,IOb ti" e"t"t~"j
7dCão e. pr anc r pa Lmcnt c , nos "l';Jlllvnto!> d .. " L"ll'C"_'II .. ,J1J C'",lh '" h ~i('''l C':'4
t i zaCdo dcvf' sC'r vI5ta como l.lffin opnrt un·l d lc1:' (' Ti j(l r'" 'I:: I ~': 1('" • I

C'c.lRuísmos d"'SqlliJllf~l".tI:: Ullul \'lHl~,lJtUI",·.it.J,

(.]<" cl})I"C'Clu1" loddS d~ bUl.'t.:·'>lÕl\~, lloll1:.IOII.ldd.I', l'lh 1"'\1'1', ,','" 111··.··

privada,

Jus'ru'IcJ\c;iio

Imposo;ível aue a Const-ituiC"'ão obrique a

rcsnons5.v~'l pcla Crlil.riÍo, JTliUIUlcnr50 c risco de

Institulr:ão

fUl1ClOl1:!

orgilnií'llr,

constllul.r elementos báSICOS pclra debc:llc o, con~C'<]ul'nt('JII('IIl(', o c1l'rullo

Jdlllcnto de ldél~lS. r: lmprCSC1JHlív<.'] .) PIV"dltlll"I': \1.) ·,tl·I'.II:' ~1.1 IlIlIlt·

rla na e-fetl.vaçào plcana dos m(>IOS ddl'l]\I,hlc~ !"lJ" 0'('1": l' : ~ IH:: (. !.HCJ l (l

hem c~tar socl.al. Apenas a promulquç50 d(' uma boa C.1Xtd •• 1',:11 n.io l\rl~

dl.ca as necc!:>sidades soc~aJ.s. Todavla t uma Const.ltulÇ5.o tl· mo.lcr5.tlca

abre espaço para o progresso e dJstnbuJcão dos sens fru' ,'''. l'C!la for-

RaIvo se 6 inluito for o de cIirlinnr-sc ~l inicLllivtI n,lJ·t iculn.· !lO

ensino.
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JUSTIFICAÇJiO

A Constitu:>.ção deve consacrar princíp:>.os cerais e não
entrar em detalhamento, sob pena de se inviabilizar sua ~plicaç~o
ou torna-se obsoleta em pouco tempo. O orincioio ceral ~e .. cestão
democrática" já 'está consagrado no artigo 29, inciso 1.

frenc i sco Oorne II as

CAPITULO I

DA EDUCl\ÇJiO, CULTORA E ESPOR'l'ES

JEJ~'"PLc";,alo/col,IISS40'&UICOlns'io------------

1
800459-5

de Fa'1l., Educ., CUlt., Esp., Ci, Tcc. e Corrunicução ' . :
~.::::::::..::::...::::::.:c:...=:=.::.:.....::=:.:..:..:....=~:::.:....::.::..:~~.:...:::.:=::..;...::.. _

~i-------------- a••••

Eaenda S~bs~itutiva ao Anteprojeto

Fr~nclsco Dorn~1 Ic~

Com. de Fa'1l., educ., CUlt., Esp., Ci, Tcc. e Corunfcacâo

wr--------------- AutO.

CSubstituir o § ~2 do art. 16 pelo seguinte:

R§ 22 _ A empresa que mantiver ~scolas ou bolsas de

estudo para empregados e f i I ho s de cmpr-cqa do e po'de-

ra descontàr a respectiva despesa do

do sal~rio-educaçao."

Brasilia, 29 de maio'de 1987

recolhimento

CAPíTULO I
DA EDUCl\ÇJiO, CULTURA E ESPORTES

JUSTI F ICAÇÃi) Emenüa Subst~tutiva ao Anteprojeto da Subcomissão de I:ducação

o objetivo do principio é obrigar ~ empresa a ministrar en

sinq para os empregados (e n;o funcion.irios,.expressão dcstlnada~= .a

servidor p~blico) e os filhos destes. N~o sendo especIalizados da ,em

presa a atividade escolar, a manutenç~o de estabelecimen~o de ensino
•

poderá ficar mais cara. A bolsa de estudo equivale ~ manutenção de e~

~ola, co~ a vantagem de descentralizar e desburocratizar o atendimen-

Substituir o :lnciso II.do a·rt. 89 pelo secuinte:

"II - padrão de qualidade indispensável para
-que cumpram seu papel de aqente da cultura, da

ciência, da arte e da teçnologia do país.

j:o.
1 JUSTJ:1l"ICAÇ1i.O

ir franc ~ sco Oorne I I es

1.._---------- ....ckã,'"o/covlssiol&UDCC..l".O------------,
:,ID' C ..:l ""~_ t"~"c cu't ~~o C', ,~_.~. c C.......l'\l....-tca,..;;',)lI""" OM. "e «'''' L~" ., _., r;••••• , - ,,~ ,'...,

cxnrrur.o I

DA EDUCl\ÇJiO, CULTURA B BSPORTES

Em educação, não se pode estabelecer o "panrão unitá
rio", sob pena de não ocorrer a evolução, senC'o típica em educação
a diversidade. Não se pode cercear a criatividade e a oossibilidade
de adaptação ãs circunstâncias e co~d:>.ções das, :>.nstltuições e das
peculiaridades de cada reg:>.ão, sobretudo num pais de dimensôes co~

tinentais.

Emenda sppi:ess:lva ao J\nteprojeto da Sub=omissão ile I:ducac::ão

Fr-nnc i sc o ('\ornC' I 1(>5

~_-__------- ...llfi.'..O/covlssio/IUICOIlllISSiO-------------,

Com. de Fa.":1.., Educ .., U11t., Esp., Cí, Tcc. e corcnicocão

....-------------- .....----------------(!J
S . a se a 'palavra '~público" no t:. 19 do art.uprJ.I11. - :J

assil1l: _:~ed:lgindo-o

"§ 19 ~ Os recursos a que a se refere o
"caput'" deste artigo se destinam â ex

pansão de oferta de. ensino fundamental."
CAPITULO I

DA EDUCl\ÇJiO, COLTURA E ESPORTES

JUSTIFlc;,.~':;'O
~enda Aditiva ao Anteprojeto

Propõe-se a supressão da palavra "público" nara

a coerência com os p~incíPios de igualdade de todos os br,<IsiJ eiras.

em d:lreitos e em condições.
Os recursos devc~ ser aplicados nas forMas de se

consegu:lr a maior produtiv:ldade possível ••

Inclua-se no art.' 79.0 seguinte rará~rafo:

"Paragrafo Onico - As entidades de ens!

,no ~articular qozam fte autono~i~ na

sua o~"aniza~ão didático-ad~:>.nistrati

va eO financeira. 11

JUSTIFICl\ÇÃO

~ J • , •

CAPíTULO I
DA EDUCl\çJio, CULTORA E ESPORTES

Emenda Supr~ss:lva ao Anteprojeto da Subcomissão de Educaçã

Im~e-se afastar do Bstado qual~uer resnonsabi
lidade pelas condi~ões adwinistrativas e financeiras àas ~scolas

particula~es, quer ~or~~e sejam livres, quer porque a interven~ão

na órbita adMinistrativa e financeira acabará ~or comnroMeter o
princípio de verba pública para a'escola pública, resnonsabil:>.z~ndo

-se o Estado por erros e acertos administ~ativos e econômicos.

SUprima-se o :lnc:lso xxi do art. 89



'.

Como redigido-o art. 72 fica proibida a concessao .de

bolsas de estudo; ~t~ mesmo quando destinada a entidade part.i~ular si'

tuada 110 estrangeiro.

Por outro lado, ~e a csccla p~btica nao conseguir dor

otclldir'ento a todos e em todos os locais,.a POpuiáÇ;O escolar ficar~

desunlporoda.

JUSTIFIC,\Ç:\ll

~
~

CAPíTULO :J:

DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

Emenda Aditiva ao ~~teprojeto

li]
~ fra.,CISCO Dornelles

f':'.----------------- TEXTO/JUSTI'IC';ÃO'--------------

r:'.----------- r ...t M,..,110/CO'lISsio/luleow'ssÃo -,

Com. de Farn., Educ., Ollt., E$p., Ci, Tcc .. e Conu."licaçâo

Inclua-se ~oart. 79 o seguinte paráqrafo:

francls~o Dornpl 1~5

_~----------'l.lIICÂ••o/ic''''sio/lUICOlllllssio- -,

Com. ce Fa-n., Educ., Cult., ES!>., cr, Tec. e Co."Wlicação

mc--------------- aUl0..

(.
n Parãgrafo único - O Poder Públ1co sOMe~

te intervirá na escola particular nara

-garantir o cumpril'lento. da lecnslac-ão de
ensinou.

CApíTULO :J:

DA EDUChÇÂO, CULTURA E ESPORTES

JUST:J:F:J:Cl'-<:".ÃO

A escola particular hã de constitui _ mer a opc-âõ nara
'agueles que a ela dereM ~referência.-t nreciso; por isso, nara fOE

talecimento do ensino oficial e não co~~ronetil!'ento de Estado COl!'
a escola part1cular, salvo para verificar ~ curoprincnto da leq1s
lação de enS1no, sob pena de se envolver com a escola narticulnr,
responsabilizando-se por suas práticas, desacertos ou obrigações
financeiras, comprometendo o princi!>1o estabelecido no "canut".

1-

Educação,

Emenda Substitútiva

Substitua-se o art. 79 do Anteprojeto da Subcomissão de
Cultura e Esportes pelo seauinte:

"art. 79 - O ensino é livre à iniciativ~ priva
da, observadas as disposições da leaislacao de
ensino. \
ParáqEaf.o·Onico - As entida~es partículares de
en&i~ozam de autonomia adMinistrativa e F.i
nanceirã, sen~o proib1~a nualauer intervençáo
ou ajuda financeira por parte do poder público a
estas entidades. ",

JUSTIFICAÇÃO

O Estado não deve interferir na esfera econõmico-f.inan
ceira da escola.particular.

'0 Poder público, através de aualouer ajuda F.inanceira
ou intervenção na esfera econÔMico-financeira, acaba ~e se responsa
bilizar direta ou indiretamente pelos acertos ou desacertos da esco-

.la de livre iniciativa. -

r=-.----------------- ,.(no/"u'TI'lt..c:io----------------~__,

CAPíTULO :J:

DA EDUChÇÂO, CULTURA E ESPORTES

_~---------- .Ll".. ltlo/co"lf.i.o/."'.c:OVlssÃo------------,

COi\. de I-..a..... , Educ., O-llt., E~., ci, Tcc. c Corn..Ulic.:lç50 ~
_~----------------- UUO,JUU1tl c: l,çl 0, i·1

~ autoa _

(:J

CApíTULO :J:

DA EDUChÇÃO, CULTURA E ESPORTES

S~primir no art: 79 a expressão: "senõo proibi0o o

repasse de verbas públicas para criação e manutenção de entidades'

de ensino particulares,".

Emenda Supressiva ao Anteprojeto da Subcomissão OC Educação

t dever do Estado promover o ensino através de to~as

as formas possíveis e eficientes, seM di~criminação e asseaurando
o efetivo direito de escolha, de modo aue os recursos públicos be

neficiem a todos aqueles que os geraram.

)
___~ , ... rICÃ•• ,)·c,:'" S1iO/I UItCWIU.l,) - - - - - -- - - - - - -J

~~(:.: :~-:,,~., 1\1 ...... , Cult., rs:..)., Clt 'l'-~. c a::. "J)}(: ..1<;Eo

______________ 10.10'''\,o''I'IC&;10--------------·---,

Eucnda Adit;va ao Anteprojeto

Acrescente-se ao art. 72 do Anteprojeto o segui~

te par~grafo:

Parágrafo ~njco - N~o se considera re

passe'de verbas publicas a concessao de

bolsas de estudo, de valor igual ao cus

to-aluno e~ estabelecimento oficial cong~

JUSTlfICAÇ;i,O

l

ao aluno c nao para a criaçao e ~anutcnç~o de escola particular. Par~

assegurar o aténdimcnto pleno de todos, s;'m o rIsco de f,,\tm- ...,.co+...

p~bllca. nccess~ria a previs~o da po~sibilidade'de conccss~o de bol

sas de estudo.

cAPITur.O I

Oh EOUCfiÇÃO, CULTURA E ESPORTeS

Euc~da.Suprc~siv~ ao An~cprojcto·

Suprima-so nO art. 7~ do~unteprojeto a e xp r e s s a 0 :

" sendo p.-oibldo o r~pa.ssc de verbas f'U

blicas para criaç~o e ~anutef\ç~O de enti

dades de ensino partiéult~·"

A bolsa de estudo ~onstitui.benefício prestado
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Cl'.1'1TULO I
ex EDUCI\Ç1\O, CUL'l'Ulu\ E r:SPOR'l'I;S

["cnda Substituti~a ao Anteprojeto d~ SubcOGiss~o de [ducação

Anisio Teixerr~. o gránde educador brasilcir~' ja co

sinava, .ha d~cudas,_a imprescindibilidadc da educaç~o pr~-c~colar, o

que vem sendo sempre confirmado peJa ci;ncia, principalmente a pcdõ9S!,

gia e psicologia".

Sem a garantia obri9at~;ia da educaç;o pr;-cscolar,

Os Poderes P~blicos continuar~o dCfxãndo desatendidas as crianças ca-

Substituir o art~ 1º p~lo scgulnt~:

li A,..t. 19 _ A CdUCilÇ~O, d t r-c I t.tl' do todo -, c d('Ví"I' do

hs t ado , I i VI"(" ~ i n I c i.; I Vil pr'l vado , ~('I"~ p r-omov I ~~oJ c-

. d .toclos oS moios, com ~ caJ6l\OI·.:lÇ~" J~li.ncc nt; I v a il Jlor'

fami I ia c da eomun i dc do , v r s etvdo ÜO pleno dC'~CIl'l,I\'..!.

rentes.

~
~

- "L[II, •• o/l.OI.IISS;'o/sUllCO""'uio ----~--- - • ~J

r:::r~-;;-miss;-;;- da Fam~~;aT da Educação, Cul!!.'ra_~_/;1;fJoJ:les.dil_._-_ ..-----_.------- ---~- - --- -
CJçQ.cia_~ Tec.!!.Ql.Qg.iJL.!:....da_COOlUni,ç;lÇ.ij,Çl,,',.-.. -- - ------ _ - ._....

r.t--------------.UT••----------

lU Constituinte Floriceno Paixãoos

c onuu»

m~nto da pCS~Oü c ao conlpronlib5o do crlhlT\O com

princIpias do I Ib~l"dil~C', de democraclü, do b~nl

c do rcp~d I o ~- t-odus as f o r-mos de P'''C'COllC'C' 1 to C'

disCTlmini:lç~o."

I I , .. 11Io...~O A t- t i 90 dc vc <'·OI\.Sil~Wcll" "os g'''ülh o s pr nc P I c .... _

-ficas que devem fundaRle-ntiw a t"dUCilÇão .. ('{'ntrC' .('~~(>e:, 1"II'IIh';PI(l':', v on

·sa9ra-·s~ o di) democrat i ~açiio, o p l ur-e I i SOlO o il II bcr-düu(', r-ermo di 1'(,°1-

to de todos '"que- qu l s("r czm o n s ((\(.1(' C' elo e- c...hu clndv'of pOl' ... I ou JHlI

rC5Pfns~vC'i~.

m I~ Frilf\~15~O Oorv~1 ~s

r:-.----------- '1.I.;'.)a./(Ç'HS,i.o/lu"OUltl.i.O __~ •

cem, cc F'a~., Educ., OJlt., E~., Ci, 'l\."'C. c Coi\.lnic.:lçjo

ANTEPROJETO DA SUBCOMISSAO VIII-c
Dê-se ao art. 32 e seu parágrafo a seguinte redação:

Art. 32 - E garantido aos pais o direito de determinar li
vremente o número de filhos, sendo vedada qualquer forma coercl
tiva em contrário pelos pOderes públicos e pelas entidades pri
vadas.

§ 12 - E obrigação do Poder Público assegurar o acesso à e
ducação, à informação e aos meios e métodos adequados de contrE.
le de natalidade, respeitadas as convicções ét~caz ~ religiosas
do País.

r:-.----------------- ttItO/olUSTltlC4;,i,c>-- -,

JUS T I F I C A T I V A

Ao justificar a proposta, que reproduz o art. 366 do Ante
projeto da Comissão Arinos, cabe transcrever o comefltdrio que)
a respeito, faz o eminente juristá Osny Duarte Pereira:

Essa jurisprudência eclesiástica foi amplamente invocada pe
los partidários do apoio médico ao aborto sem sacrifício da m~e

e para solucionar problemas da vida cotidiana. E uma hipocrisia E.

por-se a extinguir um embrião semelhante a outro membro ou órgão
do corpo humano e aceitar, sem protesto, uma estrutura social co

·mo a brasileira que mata, pela fome, anualmente 300.000 crianças,
conscientes e iguais às crianças ricas. Os censtituintes terão
de chamar à razão os que se perderem e~ divagações subjetivas e

enfermas sobre este importante tema da sociedade contemporânea,

"O Anteprojeto assegurou o planejamento familiar espontâ
neo, deixando implícita, na redação do art. 366, a permissão
do aborto. Trata-se de outro tema que a Assembléia Nacional
Constituinte terá de enfrentar claramente, também a despeito

de certas resistências eclesiásticas. A Itália católiCa, ao
d í scu t Lr o aoo r t.o , acabou assimilando a solução humana P. r c a

lista para esse terrível drama das mães pobres, sem recursos
para procurar os consultórios médicos da alta burguesia, onde,

sem bruxarias nem preconceitos medievais, com segurança e hi9l.
ene, damas religiosas resolvem seus problemas nesta área. Igual

mente em matéria de aborto, o Direito CanônicO contémsoluções re

alistas que não se casam com a ignorância de muitos dos que se o
põem à solução lógica e humana, por motivos puramente políticos
de defesa de privilégios. Ainda outra vez o Tribunal da Sacra Ro
da Romana, durante a ocupação da Itália, resolveu satisfatoriame~

te casos de aborto, inclusive por motívos de mães sem recursos p~

ra procriar.

àrt. 29 •••••••••••••••••••••••••••••••

II - pluralismo de idéias e de institui~ões

ministrado em estabelecimentos estatais e parti

Francisco norn~1 I~s

de ensino público

culares.

Cl\Pf ruto ;r.
DA EDUChÇÁO, CULTURA E ESPORTES

h V _ garantia de edl,caç~o pr~-cscoI81·, ~

partir dos tr~s anos de ~dade, e de ~n5i

,_..~ fundamenta I para todos. I'

JUSTIFICA':'ÃO

- Considera-se público tudo arluilo .~ue

está aberto livrernentQ ao povo, ou sej~, ao grande ~úblico, rcqi

do pelas normas leg~is.

- ~uanto às Entidades Mantcnedoras, os

estabelecimentos de ensino público se divideM eM estatais e ~arti

culares.

E,cnd~ Subs~i~utiva ao Antcprójc~o

CAPíTULO I

PA EDUC1\Ç:iO, CULTURA E ESPORTES

~A SUBSTITUTIVA

.Su~stitua-s~ o incido V do art. 2 2 pelo seguinte:

Substitua-se o inciso II do Artiço 21
do Antcprojet~ Constitucional da SubC9~issão da ~duca~ão, eultura c

Esportes, pelo seguinte:

~_...:.._-----------_.u,··----------------l

,..,;..... ..- lC.lt
OIJU.u'IIC.Ç_O-

.,
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______~ • TO.IO/"Io~IIFlC~;'':- ---- --- ~ -----••-- __

C/\l' 1Tur,o I

DA ~DUCAÇ~O, CU~TURA ~ CSPORT~S

JUSTIFICI\('ÃO

o estado não deve de for~a alçu~a J.nter:erir na

esfera econôruco-fina.nccira da escola ::,articular, porque, const!

tuindo ela o~~ão, não deveM os poderes púb11cos, sob ~ena de aca

bar se r~sponsabilizanào por eles, ser ciretamente ou indJ.rctüNen

te culpados por sua inviabilidade, acertos ou desacertos.

Er~cndtl Su!>rcssiva ao i\:'l.tcnrojclo da SUh....Ollli!isiio d" 1\1ucat;'no

g'um-Lna-r ac a pa l avra 'lpúb]~CO" no § 19 do .i r t . 1~1

rcdiq1ndo-o nssirj:

11§ 19 - Os r-oour-aos il que a SC?' r-o Cor-c o

"caputll deste artigo &c c1csl~nêl.m fi ex

pansilo de orcrta de ensino fUnc1dJlCntal."

---- AU1C"1I----- · .~

~ t'~lI\l I"''' n Dtll'IH'1 11.':-0 _ J

IJ-·---------- ------/l,.r ..j.,.u:J!,."·\.:lst.lft:Ol,/lS)~ .. • • - - - •• '.----t Co l. (k~ r.""l., 1f1..lc" cull., ) ~'~~~~~"':.:~~·l"\ ....ll\.~_.~y.-;.l •.J
-- - TC1TOI.lv'11I1e .. ' ...o-----, ------

a cocr-ênc a a con os pr i ncfm.o e de aoua l dzrdo ele tOd(1~1 ()~ b r a n r Lc ,1 a~; f

em di 1. C i tos C ('1 \ cond : ~0C'B.

Os recursos dcvc~ ser nplicddos}ln~ rnrl~n~ ,10

conscCJl1ir a m\'llOr orodutlVl.dndc possível .•

l>.lrn

se

CAI'1'J.'ULO I

DA LDUCAÇ,\O, CUr.'J.'UlU\ H CSPOR'l'~:5

Enenàü. l\ditiva ao 1\ntC"projp.lo

Acz-e s cor )'10 a n f c í o do inciso III do Arl eu d ~H" \'I'j-

te cxpress:lo:

".,1

" ,

] n~t i tU1 ("~(1

- II-nãs instiLuicões píib La cers , 11

s a Lvo 50 Ó a.nt u í.t,o ror o ele (tLU11n;tr-'.(, d Ln i c i a t i v.i 1,', ~ ,,:1,

JUS'fIl'ICI\r.ÃO

Impossível ouo a ConstJtulriío obr-i qu o éI

pr-a vadn , r-osoonsávo l nela cr1.u('~(), \1'c1nul(1nr:lo c- r r noo (',

mun t.o do cssLabo Loc rr.rcn t.o , il fOJl'1il àc BC' d i r i q i r c' do r,l

§ '
EMENDA '
800474-9 ,

CAP1TULO I

DA EDUCAÇ~O, CULTURA r. EspOlr~cs

Feres Nado r

Com. cc ri1.'t\., l:c.1uc., Qjlt., 1:s1'., Ca , Tece C' C.or'"U11(YI.:.:<:"":i..:o ~

r----------- 'Ltll",uo/eOIl'SSi.~/'uacolll'3sÃõ)_-_--------ltJ _
~ )

,.,.,,-- 1[XTO/.lVSllfICII;4C1

E~cn~a Subst: i tut i, a ao ,\nt.cprojcto ensino.

Substitua-se o Inciso VI do ~l't.

U VI - 9r~tu,idade de enSino, ao~ qllC cnnl-

provarem I\cccsildadc, em todo~ Ob 01-

_ ---...cis. u

JUSTI f I CAÇÃi!I

A csco I a p~b Lrce 'n~o .e t I n qe todos O~ n I V" I S (" t.cdo «

os recantos do Pa;s. H~ necessidade de garantir a grQtuldado n~o so

do o n s I no p~b 11 co, ~ob pe nc de sc de i XDI' mu I ta I oce l t du do P IlH' mil I t ,,'

cursai sem atendimento da respectiva po~;'aç~o escolar, por falta d~

escola estatal.

Por outro I ado, se .bouvcr- a IlH\O~ que, POI' cond t ç;'C'<:,

EHEtlTA

Oerinc ti obr llJiJtlll j cdadc do cn.. l

no funda'llcntal. 'uiCli~lrcldo f!1\1 porlutju.}"1

resear vada a aut.oncm I 3 'cultur31 tias N3

cees Indígenas.

se desperdicem recursos.

ccon~micas ou por OpÇuO, n~o qlllscr a grdtuidildc, nilo
tncjua-ee no antcprojeto de texto cons t I tuc Ic

nat , na parte relativa à Educ aç ãc , o sequí nt e d Lspo s Lt Lvc r

"Art •••• 0 ensino é obrigatório r-ar a t odo s; dos

06 (seis) nos 1t (euz as se í s ) coc s de idade, c :nc1ulr<1 tliJhill

laç:io para o exe r c Ic Lc de uma at.Lv adade nr o r í s s rcne L,

rar.igrnfo único- O cns í no b dv r c o na r a b r o...ilcl-/

r o s ~(:rã ministrado em pClrtuguLs, exceto~nas coltlunidaCli:S indígE.

ne s , onde ~('rá e sncc Iu Imeot e adaptado h s suas culturas. r- lt'C'lp

nado na" línfllJas na t Iva s , f"cullnfldo-~c ;,qtH'lf o;. QIJl~ :1':>")111 o rn--.
sejtlretn, o c s tuoc da língua c culturas nac Icnn I s ;"

'8-'-e-,

EMENDA
8004-75-7 '

/'

FranCISco Üornel 1,,5

m;------------------ T[UO/J ..UlrJclo.;i.o--------- .....

~r-----------'l,.('U" t'/CCl,tlss.io/$",':eVlss.i~ _

('':'ll. ê~ Fa."l., D:-...:c. f Cu l t., !'~~?, CJ, Tcc. C!' CO--.4'J.C.:l.C;J:>

mr--------------- AU10Jt

ê

CAPíTUr,O I

DA LDUCAÇÃO, CULTURA C LSPORTES
.JUS11rICAçI\O

·Er.enda A1itiva ao ~~~e~rojeto

Acrescer ao § 49 do art. 11, a se~uinte expresão:

", cabendo ao nró~rio estabeleClwanto

- fix~-lasl se r-an t Ldo pela Ln í caa t.Lva

!,rivada. 1I

.:: dever do t s t aoo nssr-qur-a r 'c fornecer c s (undi

çõcs Il1fuflJl:l5 pc r a que os j nd Iv Lduo s c .15 c..olclivll1.nh·s Se' 11l.lc

gsell1 de f 01 11m ativa c plena na uoc Led.tde ,
1\ pr-c-n-r voç ão d,l hlslciriõl r cn l t ur a'. c1(I'~ 'HlVt' .... I

(icpcndc fundól1\lCI1tall'lll'nlc do e s t udo c conso r v.rç.ro tI,l'; o;.t1.l'~ 1ín-/

Quas; a~ coeun í dades indígenas cevem Integrar-sc '3 soc í cuouc /

IJrasI1('lr<l. ea s , uc modo a o r cr e rvo r o s ou cont.cdrtc hIstlÍrlCO-/

eâuturat , a rirn de qu.' p05!>a'll sourev lvcr C0ll10 naç-üc5 que po~

suce u sua pri'lpriõ:l idenlidade.
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(JCONSTITUINTE UIOURICO PINTO ~A
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EMENTA

Cria o Labc r a t ô r f c Nacional c ga
rante o m~nop(il1o na ampc r t açên de (-leme!!

tos essenciais à indústria Furmucêu t r ca ,

Inclua-se no anteprojeto de texto constl tucio- I

nal, na parte relativa à Saúde Pública. o seguinte dt spo s í t Ivo e

Paz (CONDCPAZ), Sociedade Ora5ileir3 de Defpsa da C('010gi3 e

do Heio Ambiente, Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa

Humana, aLé'n de. outras socLedade s c Lva s af'Lns ,

§ 3Q: _ Lei complementar regulamentará a or-qanLza-.

çãn c funcionamento do Conselho Nacional de Defesa da Paz, I

do He Lo Ambiente e dos Direitos llumanos e da t scotu Superior

de Defesa da Paz, do Heio Ambiente e dos Direitos numanos , I

Jnstitu!ndo fundo e spcc.íat pn r a sua manuLenç5o, sem prejuízo

da ImcdIaLa c sumária Lnco rpo r açãc ao seu nat r Imõru o dos /

bens c efeitos econômico-financeIros que integram presente-I

donte o acc rvc d.1 Escola superior de Guerra. do Serviço Na
clonill de .Infornnçücs (SHI) e de toda a rede de o rnant z nçõcs

do ana rc Iho pol1cial-miUtnr de repressão à Ljbc r dadc c aos

direitos do home'll e do c rccuae •

"Art •••• A União c os Estados mun t e r ãc UI'lI Labora

tório Nacional para a produção de medicamentos básicos à snõoc
pública, assegurando-lhe o monopólio na Impc r t aç ao ce d r c.qa s , I

substâncias c insumos c s senc Iu Ls à indústria raeeacêut t c e .«

JUSTI FI CAÇA0

§ 4Q - A mesma leI supletiva criará dlsclpl1nõl d!

d.ÚIco-pedaClÓglca <,om cont.eôdc tnedt.Ico ctocc í du t co de dr- rc s a

da pa z , do .nc Io aeb t cnt c e dos c i eer t c s hueanos a ser lmp13!!

. toda em todos os nIvels c graus do sistema nac Lona I de cducE.

çDo.

EMENTA

Inclua-se no antcproj~to de texto constltucionill.l

na parte relat.1va às Disposições Cc;als c Transitóriac" o sE.

guinte di;poslt1vo:

.JUSTl.f lcnçAo

Conforme puhJ icação da ONU, o lolal dil cap.lcidilóc

destrutlva do arscnal nuclear Iioundlol "é de C:ClI nilhões dc ·1
bombas de lIiroxIma, ou o cquivolcnt~ a tIes tCN'lad:ls de rUT

para cada horncm, mulher ou criançil do 1l1aflC'lo". 1\ conC'luo;;Jo I

inexorável é a de que o arsenill nuclear estoc:;JtJo pelo .. ml"'r,l_ I

bras do C"lulJc atômico pode 4rrasõlr facllmcnlc Loda a pOllu)a

çlJO d3 T('I"lól. Como jã ncrgunt:Jdo r n~C' o nCllt~iqnno tem o c )(1.1

cidade de nloll3r cada sovictJ.co n~1 l,línllllO IoJnlc Vl'}'l'';; c vit:('

versa para os generais rus~oS. qual li lógl("3 de se acu~ar

DdvcrsiÍrio de tentnr dcsl!Quillhrar .1 poriel,ldt' cnlle o.. doio; /

polses? Se os nltlericiÍnos con!;cguirenl. depois (fI' prolong<ld.ls I

pcsqulsils c ruc;;ln$OS invcstilflC"nto~. aUl"lcntnr o;ua (";lf!:JCHI.IlJc I

de mát3r cild.1 ~ocJt.:Uco de :7(' para 25 ...c.zc~. Ih)~LnU fILori.,

~ais em flUI iUn do que ant('s?"
A hUl'f1nnldildC" n:Io podc" (' n:in dcvr 11C"1 mi li r a rclo

5:10 de um novo conf1llo ht:1Jco tlluUlhal. Se LI! oC'lJrrcs~c,a viM

Crrsce ~1 cada d i a CI nnsc Ic dos novos nc La llol7; .10

me-smo tempo, avulta li e spe rnnçn das naçõc s na conjur-ação da

ameaça do hc Ioc aus t o t e rmn-mrc l ea r ,
quot í utuncecntc , as aqêncLas de illlllrcnsn t rnnsnu-,

e í onc í s no t Lc Lam novas propostas de de s a rmament.o mundial pe

las super-potêncIas. Enquanto os diplomatas c Cherc·~--dc Esl5!,

do empenham-Se em lIIor053S t r a t a t Iva s e démarche s nrotucuto

res, a popu Laç ão mundial cresce vertiginosamente (86 mI lhues

de IndivIduas por dno), pro jo t ando-eu no une 7.CCC à cifra /

e.í r abc Inn t e de 11 bilhões de sc r e s humnnns f'amé Lf co s e rnfe!.

ecs , conccnt rnoos , em sua e smnqado i a maioria, nos ncf s c .. nu
ri réer cos ou operários que con t í nuar ão moure jnnríc d rut ur na-,

llIente a troco de s a Ldr Los de roec , a fim de cxpo r t a r caca I

vez mais capitais (Juros, snrcncs , serviços de dfvLda s c amo!.

t Lzuçães , lucros. royal tics, d Lv r dcndos , bani rj cacüos , e t c , ,

ee sumo, os produtos da cnz ena do capital financeiro lntcrnf!.

c Lona L) e rnsuec s (en t é r ras-p r reas ) para as et.onom l a s cun- I

trais onde e s t ão souj acc s as mul t anac Ionn I s ,

ücnscant c doidos fornecidos pela FI\O ( OrgnnIl'nç:io

das l~ilÇÕC'S Unidas para a I\gricultura c ti I\lirncntaç=:inl, "I\nrn

xilllold.J'lIc/llc $('0 n r Jbõc s de "U~50~IS. ou sc j a , um o Lt.uvo de P!?,

puj açãc mund l a L, oaueccn de cesnut r í çac grave. Es t a s PC$SO"S

sofl-r'm fome porque a produç50 de e Lr mcnt o s é mcurrc icnt c , a

dlsLlihulr.:io é nrcc.tr Ja e , l.J'rbl1n, po rqvo , sunuu nocr c s , n.ro

dispõem de meios pa r c comprar ou nroduz f r o ncces$éÍrio para

-alJmentor-se~ ,,(.~.) "Os paise~ mais pohres dC(lC'ndl'l;I IHinci

palmcnle das receitas de cxporLo:tç=:io de produtos ilgr ícolas c~

Jos preço'!> mundiais caira'tl cxtrólordinorJ.:JttI('ntc nos ,iH imo", :J

nos~ J\s parcns dlvir,,)$ que olJll"m s,ju nC'ce·..•••irJ.l~ 1)<:11.1 ('(Jrl- I

prar tJC"IlS essencIaIs, lnJs CO'110 rH'trólco (' in';,urno~ .H11 icuLI';

coono fcrlililanlcs, milqulnarJóI (' pcços de rcpo':olç:ío l'or nll

tro l.ufo, tólnlllltrn ".:iu CJlJri!J.I(Jo~ n irnllUrLJr al Jlllunlus ll,H.1

bastC"cer ol~ C;U4':o popul.:Jçücs em crescImento, especialmente I, '
nas .lonas urbana~."

[m sua rnonoqrilfiol "CUO(ICrüçJn lnlcrn.lc!on.IJ" ••10-

st HI\IIf05 UOGUllUI\ VII\NI\ rcvC'la que os gastos tl1l11lllrt'S CII!
-19110-iillr"igl-r.,;-;-ÜSf.seO bfÍf~é-;:-o qüê corrcsnondc. 3 9ros<;01

modo, ao distJcnclio de US$1 milhJo por minuto. [m 1963, o... U<l;'.

tos milIlares olcanç,nam 3 cifra astronô'tlica de ussaee bl- I

lhõcs, suncrior ao tal;)! da dIvida exlcrn.:J dos poíse!> rlll de

scnvol v111lento ~

Dc acordo CO'll dados da ONU, os g3StOS CMI a saúde

públlca no mundo n50 atingiram a GC% dos dispcndios lotais /

com arrn;:]mentos~

, Consto ta-se que os gastos millt3res mundIais cre5-

cel\'l à ralão de 2~ ao ano. A décadil de 00 está asslsUndo a !:.
lcvação do .. investimcntos militares ullrt.;assale'\l os PNAs. /
(produtos nacionais llrutos) d3s nDçõ("s~ C, com o aumenlo crcs

cente de jnporlação de almas pelos paíscs do TcrC"ciro Hundo I
quer paralcl<Jl'\'lcnte, s50 os que pos!>uem os llIaiores déflClls I
nos respectivos balanços de pagolllenlos-vcriflc3-SC quc eles I

estJo gastando tt1aIs cm armas do Que em L11imcntos.

I
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Extingue a Escol;] Superior dei

Guerra c cr-Iu , em seu lugar. a (C;CCl

la Suporlar de üe rc s a da Paz. do l-leio

Ambiente e dos Direitos HulTtõlno" ~uh0I.::

dlnada au Conselho Nacional de Oefesa

da Paz. do Helo I\mtlienlc c dos Olr('1

tos Humanos ~

_____ AutO"--~----------

-Art •••• rica extinta a Escol;) Superior de- Cut'rra.

Em seu lugar. é crliJda a [~cola Superior de OerC'.oil dJ ('.1" I

do Helo Ambiente c dos Direitos HUlnanos.

§ 1~ _ 1\ Escola SUlJcrlor de Defesa da P.I.I. do !-lIdo

Ambiente e dos DireItos HUflldnos terá por fi(l;'llidodc a pr(IITlO

çDo da amlZ3dc. d3 colnbornçdo c soUdarlcdndc c:ntrc" O~ (lo-I
vos do mundo. em seus esforços em dcfcsn dll paz, do medo llm

blentc C dos dircHos hum3no~.Ha rcaliJação doe; seu,:> fln .. , n

Escola Superior de Oefesa dn Pa7, do Hein Amllu'nlc (' lfu~ 01

reJ to~ Ifumanos conClrcgllrá todas as õJssoc i aç('u"'S c t'nll ti Illl's I

cong~ncres, a fll11 de somar forçns Clll d,·fc ..a dói vItt.l I' da n:J
(uro1: a, elltnrecndC'ndu lndos os csforçn~ em .lpellU ~s Iniciati

vas nacIonais c lnlcrnocioni11s, parl1culilrlltcnte da urg.mila
ç:lo da NaçõC'5 Unidas (ONU), conlro n corrldol arm.ll\u·nll .. ta c

O ,}oIHlc:! tJciJci~la do C.U'llClll·x·o lntlu·~lri;d-mllJl.lr n •..crvi·

ç~ do cólpItol fl"nnc~Iro lotcln.ldonal, ct:J dc-:.lrulç:lo, da m!
sór13 c dói lfIortc./\ Co;cola SutJrrlor de Oefcsi] da Paz, do Helo

Ambienle e dos DireItos Humanos promoverá pesquisas, o;c'tIlnâ

rIos c cursoS regulares para p;)cIfist;)s, ecologisLas c huma

nistas que propagarJo a sua concepção de vida (tlellnnschaung)

de defeso da paz, do meio ambiente e dos direitos humanos em

todos os segmentos da sociedade.
§ 2'1 _ A Escola Superior de Defesa da Paz,do Beio

Al[lblcntc c dos Direitos Uurn<JO05 será mantida pelo Conselho
Nacional de Defesa da Paz, de f.teio AmbiC'ntc e dos Direitos I

Humanos Jntcgrtldo por representantes do MinIstério da .. Rela

çÕes Exteriores UtarnLlrLlty), Con~elho de ReItores das Univc!.

sldades Orasilciras (CRUO), Ordem dos Advogados do Orasll (a.

A~O), SocIedade BrasileIra para o Progresso da CIência (SOPC)

AssocIaçdo Brasilcira de Imprensa (AGI), ConferCncia Nacio
nal dos Bispos do Brasil (Ct-100) , Congresso Nacional, Hlnist~

rio Público, Concílio de Igrejas Evangél1ca'~ do BrasJ.I, CelO

federações Nacionais de Trabalhadores, Conselho de Defesa da
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CONSTITUINTE ULDURICO PINTO

As políticas de insumos para o setor saúde, cono

de medicamentos. irnunobiológicos r sangues e hemodc r j vudo-, , ([IUi

paeentos c cescovcrví ecntc cfcnt r rrcc c t ecno t õní co , aSC'Jf'l r-nmn

de recursos hUlI<lUOS, deve r-ào sempre se subo r d í na r dOS Ju t c r e-s-,

scs da pcj Lt Icc do selor. O rontroIe c s tut e i , a t r-avés do Sl .. t.c

ma UnJ f1C'DtJo de Saúde, sob r c ti p r ndução de Insu-ioc do SC'lUT. C!J

mo sangue. Ij\cdJcu1nC'lIlos c j"lunotJJulti~.PI u .... dc vr- vur CI(JJcl 1VII. I

pcceancnt.owcnt e col1rnado com vLs t a s à prc sc rvaç ão da soucrnor a

nacIonal.
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JU5TIrICAÇAQ

= n::no/oIusfll"«:4çio

111- para os se rvf ço s médJco!.. compreendendo os de

natureza curativa, prcvt"~tlva c de reabIUtaçaoi

IV - para os se rv tçc s socfa f s , segundo -as nccess!d.t!.
des da pcs;oa c da famI li a;

dJreçi10

CO"" ct'JI'
a ar Jcnt.ól-

~ indispensável, entretanto, que da sua
partJclpclD os trabaJhador(>s Que, melhor Que ningU(~"f

tivo do si!tlCl'lla de previdência, saberão impri rnlr-lhc

çDo deseJada.

·§lCf... O custeio da Seguridade Social será financiado
por um fundo consU turdo de contr!buSçJo elos lrabltlhJdure:.... 1

do~ emprcgnt)orcs I de rcco1tllTl'lcnto s.obrc os qilohos de c;Jpi tal,
de dotaçOcs c!lprc1'f.lcas e obrJgalór!i:I':t do orçamento da Unl.:\D.
em complf.·flcnto, c ~t.~ impostu !.olJrc prorJuto5 c ativJd.ldcs noc.t
vos à saúde, Que será rcparl1do JC)ualnJrntc entre a Segurld..adc

SocJ ••' c o slslcn"a Unificado de S:lÚde.

Art •••• Nenhuma "prestação de bene f'LcIo s ou de sc rvf 
ços compreendidos na segurJdadc social poderá ser criada, t:1a
jorada ou estendida, sem a correspondenle fonte de custeio L.Q.

tal.

I\rl. •• ~A d í reçãc da seguridadc s.oc.ial se r d cec ee tde
por órgilos colegladus c pu r a t é r Io s , constituídos por rCllrcsC'!!

tontcs do Governo c dos trabalhadores, assegurada a presença
de representante dos e~pregadores.

Art •• ~.E assegurada, na forma estabelecida em lei,
seguridade social, medf ant e planos de seguro scc í a I , com a /
contrlbulSdo da Un1:1.o c. conforme cs casos, das empresas e I
dos segurados:

Para consol1daç~o do Esl.ldo de D!reito dcrn,:lrr.ll1cCl.
s1\o ·ncccs-s.ãrias. rt\udanc;a'S profundas ('tas áreas. eco!,ômlcas e ~oci ..
Rl, capazc'i de abolir o "modelo econôm!co" que o rcgil'lIe mil1tl'Jr
implantuu C!' Que foI responsável pclo agrav;)ll',enlo p.:!uldlino Chlt.

predirias condições de vIda de todos os brasilcJros, prlnclpaJ-

mente dos trabalhadores. .
AssJm, não será somente Lom medidas administrati

vas que se resolverá tal soluç~o, é preciso que se rcfor"ula
própria política previdenciária, concebendo-a como um dilcito

do povo.

§ 20 _ A Seguridade Social ser'á beneficioS:-i.:! prcf~

renelaI nos planos de 'Sorteio explorados pelo Podct" Público, ou

dados em con~essdo.

-pa r-a cobr-r-tur e dos gastos qc doença, de iO\ali
dez c de mortc, Inc Iuc Ive os ce s os de ac í oentcs de trJbolho,1
de velhice, de tempo de se r vLçc e de ajuda ~ m...nut enç ãc dos /
dependen t cs i

Art. ••• A lei complementar assegurará aposcnt edor í a

005 trabalhadores, inclusJve às donas-de-casa e às caeponesas
que deve cão contribuir para a seguridade social, Levando cru /

conta o sexo c a respectiva nrc r í s sêc ,

JI -para a n r ot eç ãc li mJlernJdade e à gettantc, tis .. fi
acqur ando-d hr- dcsc anso, unt e s e ccnc r s do parto, com remunerE.
çac Igual ao seu salárIo e sem prcJuI zo do emprego;

v _ para a cobertura do seguro-desemprego, extetls..!.

va a todos os trabalhadorcs.

Inclua-se, onde couber, a seguinte EMENTA

emenda e seus desdobramentos: Define o acesso ao processo edu-
cacional.

6.'0.-----) §'I
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da ÓCSílflJrcc.cri.3 do plan~ta. CUlllptJr-!'c-lJ, ent.ào , IJ p r o res-,

s La tio I\rlnilljC'don •••

Somente a de sm l Lf t n r I 1.IÇJO (l10hal d.,'.. (',t<'õcc; ~HI(h'

rá salvar ri huemn rdnde do hcr-a t neruc t c rmc..noc Jcn r c da au t o-.

dcslrulçJu pc I .. (orne r dnençn s ,

_ Ur9~_~il..~C!~_f!_~!,f",~~IO ~1:.coraJosa CjcncrosltJadr õJO

Mundo :C1.mdõ"liiTc.lü--rmetll àt:lllcr"ilc-ãõ Ilo-c;-ioM-,i"i éc:... vo ele dc ..ml-·

11 t a r Lznç ãu c dssunção' de postura IJhli 5 c ons errt âneu cem n nov

sa índole pacífica c hnsp Lt af e Lr a , O primeiro passo será a I!!
se rçãc da norea proposta na nova Conslllu!ç50; om 5r91110a, a
sua requ l amr-ntação c rent Lzcçüc prõ t tca , contribuindo. ns s re ,

para mudar rud í ca Iment,c a mentalidade de certos setores m111
t nr-Ls Las e bc Lj c Ls t a s ou, mesmo, areceent í st as ou neqoç Ls t a s ,

Por este modo, es t aremus dando Lnc s t ImdvcI cont r rburção à Cil~

sa da vida c da paz, em suma, à causa da humanidade. De oulro
Indo, adotando a nossa pr onos Içao , estaremos contribuindo de
c í arvawcot,e (lata a lmplantar;do em nosso pa Ls de, ao têntIcc es

tado de Direito democrático.
Com e rcr ec ,
"As forças Armndas er-a s í Lexr as , no dr-co r i e r da tl1~

t6ria, c, principalmente, nos últimos vJ.nLe eocs , foram C1CS

cerrtement.e acumu l ando privillgios que transformam os c rv Ls em

cidadJos de sc!)und~ classe. Esses prIvilegias noncm ser rc sc
midos em t.r c s categorias: priviléglO';. judicial~, prlvilég!os
pecuniários c privilégios t r rbu t á r Los"; ( ROULt<Tü i\iH·tliliDO h,1

MOS DE I\CUII\R, in "Os Mililares c a convt Lí.uLçãov , t df í.o r a 1\1.

fa-O'neqo.l) •
ConohorDndo o entendimento, aquc Le autor ÚJ~C'OrI(':

«ürn , a prll'llcl';D desvinculação que deve scr- rcr t«

é a dclS rorça~ /l.rmadas .ccm a Sf?gufilnç.:t n.rc Lcna L, OI' certo mo

do, loda ntivll'adc de defc!.,\ é 1.Illn llUvJ.t.ldf' de \.\ltd.l. th' ',\'

gurança. Porém, no caso do Oras!l e de outros paí ..e s di) I\rncrt
co t.e t í nu , a exnr co s ãc s eçurunç e nac Iona I cs t d v j ncu l ada D um
cer lo tipo de pensamento ideológico que alinha o l)l.)~!l ('xll'E,

namcnt c c J1o...... Ib r Lr t n o ec t os i t a e j eec í n t e r nanrent.r- , 1\ Jdeolo
gia da !>cl]tllilnçn onc rcon í , corno jtÍ V1Vt'IjlO'Õ, c~ d i La t nr Ju L, $tC'

t6.rla c Impede i' flo~slblJld.lcJ(' d ü cl(lt:rl)t:tl,..J,1 dc' ul,tr dUIIIUCl.'

c Ln r ca I no p.li~. 1\ se qut anç a occ roo.u-. se é Que IJudcrno'ô Cll.l
Clá-la O':tSinl,jJ que a pa In ...rn r1<tt;:\o r".Uí !õujril,1 .1 f nt r-rp r c t u-
çõc s d Ivcr sn s _ é r espon...i1bUidadc das ln...Ululr,.ik':t civb.

força.; I\rm:llJ.J<; num ...J ...tC'l'la c1ctl1nrr.íLlco lem a funç~o da dl·fl'sa
• dD pfitrl"" e ,I ()hrI~FlfwJo de "cn'm ul!rlfJlnl(·.1 ~I h·i.lh'IH t Inn,;,

obedIenle ... li lei, pol ... e1n!> n:lo ...~o urn p~CIHJolloch'l mUtlcr.llJul
que (mJr.1 nu lr:msJclJ.1L P.u·CCC que o :Ibs()JutJ~lII(J J;i morn.·u
com :l~ rrvulur:i'le~ hUfrJUC'Ãõ'l":t, '1endo JIIIHO ...... rvel revIvl)-lo, corn
"novõ "sujeito. 1I

"Dlr_se_in quc no OrasH. por suas rs[)rC"in.1s cir
cunsL:lncJi:lS hlstóllcas, :lS forças I\rrnad.ls Uver.l," e têm nc
cessld...dc de inLervir na ordc," pulítlca. Nós dI r/amos justa
mente o contrário: pelo falo da vocdç30 int('rvenclonista,
as forçDS I\rmncJól'õ têm cond(>nado· o povo br<lsllri ro :lO Jnf:lOL.!.
1151(10, à posslbJlldllde de a1.lenação c ao alrclal'llento aos mo

dos mL>is rcacioll.irios de conc'c!Jcr o político c o humano."
A cxl.inç::io da escol a supcri ar de GtJCll ü. pr ind-I

paI reccptiÍculo (' difusor da ideologia da segurnnç3 nacion3I.
alienante da nossa soberanJa, impõe-se 1. consclêncHl dcmocr~

l1ca c p.ltriótlca do nos~o povo. 1\ criaçdo, em seu lugar, (l.1

[sl'ola SuperJor de Drfesa da Paz, do Hcio I\mbiente e dos ()j

reilns Humanos re':õgatar,j a nossi) jntcgr~di1de c ldcntld.Jdc rl:l
çlonals, restaurando as nOssas tradições pacif1 ...las e hospi

tDleiras.

,
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Inclua-se, onde couber, pela pcrtinOncia. e rililevãncia da ma

TtRJA a seguinte emenda-proposta abaixo transcrita :
r'trlHA

cn.'U\Nrr o HONOPOLIO r511\

TAL OA SEGWHor,OC SOCIAL, DEfINe /1.5
ARrAS ar: ATUAÇAO. GAflr.NTr QUr QUA'-/

QUER PRCSTflçnO DE SUlVIÇOS 50 PJ:1LnA

Sf'R CRIfIOA CO'I 1\ cormr"~pONO!:NTL ro"l
TE Or: CUSIDO TOTAL E DCFlNC A 'lll'YA

DE DrnEçAD DA SEGUfllOADC SOCIAL.

Inclua-se no anteprojeto de texto COllstituciotl<:!l,
na parte t~latívD á Saúde, Sc~ur1dadc e do Hcl0 Ambiente, os
seguintes dIspositIvos:

Inclua...se no anteprojeto de texto constl tucio-/
na1, na parte relativa à Educação, o seguinte dIspositivo:

"Art •••• A Seguridade Social é monopólio do Poder P!l
bllco.

Parágrafo único- C proibJdo a 'ft'prC'~.i:I$ nacionni!> r,u

estIangclrils explof31C'U, com ou sem fins lucróltivos, ctli)''lS /
de aposcntndoria ou seguro social, ou qualquer l'irc.1 dc~t~nnua

" ScgurJ.di::tdC Social.

"Art.. ~.A educação escolar é um direito de todo

brasileiro e um dever do Estado brasileiro e será gratuita e 1

101ca nos estabelcclmt;ntos públIcos, el'l:l todos os ni.... e1'S de" co-

slno~

$111- O acesso ao processo educacional é assegu-

redo:
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_ pela grôltuidade do ens rno público em todos

os níveis;
11 _ pela acccêc de um sistema de adeu s s âc n05

esteberec í eemcs de ensino público que, na forma da lei, coof.!.

ra 8 candidatos eccnoeu cament.e carentes, desde que hab r Lr t a-. I

dos, nr í or Ioeue de acesso ate o limite de 5('''; (c Inqoeot a por I

cento) das vagas;
III- pela e xnens âc desta gratuidade, If'cdJ.antl! I

sSstema de bolsa de estudos, sempre dentro da prova de carên-I
eSQ eeonõefca de seus beneOclárlos;

IV _ .pelo auxIlia suplementar ao estudante para

a}Jtnentaç-",o, transporte e vestuário, caso a s j ee Je s gratuidade
d.e ens í oc odo ne r e í t a , comprovadamente, Que venha a continuar

seu aprendizado;
V _ pela eaout enç âo da cb r f qc t c r Lcdade de as

elllprcséls ccee ec re r s , lndu,,;tr!::d~ e ngricol.Js qa r an t í r em ensino
oratuito para os st'u~ emprt'g:.do-.. e para os filhos destes, en

tre os C6 (seis) e 16 (dezesseis) anos de idade. ou concorrer
plra este filJl. mediante a ccnt r Iburção do salaria eucr-ac í ona l ,

na torlfta estabelecida pela lei;
VI _ pela criaç:lo· complementar à rede municipal

de escolas de promoç:io popular. capazes de assegurar efetivas
condições de acesso li educação de toda coletividade."

,JusnnCAçAO

~
~

_. -- ~__ T[XTO/"UST'rICAçÃo~

M:xhfique-se a redaçâo do Caput do Art. 29 do AnteproJeto, passando o nosmo a ter

a seguinle redação:

Art. 29 - O mercado anterno lntegra o patxImômo nacional, de mcx'lo a vaebi.Lazar o

o desenvolvmento sócio-econânico, o bem-estar da pcpulação e a real i.aação da au

tonania tecnoãôçaca e cultural da nação.

JUSTIFICATIVA

i
A mclusão da palavra interno, objetJ.va dar maior correção ao texto. De outro la-I

do, a ~ubstituição da palavra ordenado por orientado, ao nosso ver, assegura ao,

marrlmrento const.í.tucaonal, malhor vocação para atingir o cbjetJ.vo que se prQPÕ2. I
- --1

t dever do Estado r:apncJtar o IndivIduo a se /

tornar parte Integrante e atIva da sociedade que ccenee , r e í I

se dá por trelo do processo educacional.
Nu" pais onde mais de se" da população s ão po-I

brcs, a gratuidade do ensino tão somente não basta. Deve ser I

dado subsIdio taaterlal para que possam participar do processo

educacional.

EMENTA

Obrigo .I!> cenr c co r a Jlnnl.lOlôlrC-'il

em seus ·eslabclcciii,cntn~ ou dlpcr,dí.f1ci.l~.

creches. escolas básic.as c cnc tnc profl1.

sj cna í Lz ao t e ,

Inclua-se no anteprojeto de texto cooe t rt oeí o-v

na1, na parte relativa à Educação, o sequ í nt.r' rtr vpns Lt í vo

"ArL, •• As empr e sa s , Lso Lada'ncn t r' ou em rrgilliC'

de cooperação. em Que traball'crn mais de lC'1:' (c.crnj cr-c soa s mnn
lerão, em suas Lns t a Laçüe s ou uucencênc I dS ooJ r-r r cunv l11nl. fI-/

çe s , creches. e s co l a s de lQ grau c es t abe Lr r reu o t o- de (n"lhol
profissIonalizante, sune rv í s í cnaco s pc Lo 5ERVJl..t uilClO.';;'i1 O.: I

APRCNDIZAt.EH INDUSTRIfIL ( SEUAI) ou SfRVIÇO r:I\Cl.)IU.t (H:. j\-'nrN

DIZrlGEl1 COI-:EnCIAl ( 51:NAC ). a Lj m de atender nr c h·rt'I,C.J.drlC'n

te aos r r Jncs de seus lrabalhadores.

§1 Q - As empresas r ur a í s , .,grc'l1n":]u·.l"": l' c lurlE!

nas em geral, Inc Iuví vc , ccope r e t Lva s , r-o l ún r a s {I(' ne s.ce , fun

daçtic:c; públicas e privadas (' Quaisquer instiluIr.,.õe!> nur- u.rr-I

çam at Iv rdnue s econômicas ou afins, 'CquJp,lra1h-!>(', p,lIa O~ clt'.!.

tos do presente a r t Lqc , aos c s t eue rcc r eent c s industriaIs, co-I
merciôli!:. e e s s ce-c rnccro s , cOfflpatILJllz<Jndo-!. ... c s C':oUl'r~rlllrl ~-/

des de cada eemr ecodf ecnt,c aos r sos eec í o-co t t or a i '. l' ('~'(J'hl"'J

cos da norma.

§20- 'As empr('g:Jd::.s que assim (I des!' J.If!.'I'1l, ! r ndo

habJ11lild.<)·S. se ene anr ovc I t eoc v nas creches, e s c c l a s c C'stabt"
lecillllntos de ens tnc pr o r t s s ronat j zcnt c mantl{'O", rel.I·, t.""'II'·-/

sas em cO-l)co;ot3o com os CO.... !tLS slndlcôic; dt.' f.lbrie.1 ou <:.1r;l11..:!

res.

JUSTII"lCAçnO

ns mcdidils prcconinllJac; pela norma ltlll por esc!!.

po compcUr o poder público r: os cmpr(''.;jário~ 11olrUnr},;:uc" d I
conlribu!rrfl'l de fOllua jnt('groJcI~ni!>ta a rea111:lrem (1 pO".lulddo

consUtucinnal fl\i)joriUirio da iSonomia lrqa1. O princípJo 1'0°2.
tltucional. segundo o qual todos 5050 Iguais pCJilntc oJ J~i con
crcl1za-se na prática alrilvés óa adoção de pTC'celloc;, mcdtcfJsl
e mecanio;mos Que reduzam gradallvillllc'nlc as difc.rc.n~as C'C'OllÔrd

co-sociais, A partlcipaçdo dos lra(HllhiJdurcs n("stc> fuorc....o;o é.

não somente desejável. m35. sob lTlUllos asp~clO!:'1 imprC'~l":indível

à sua lntcgraç50 em pé de igualdade na comunid3dC l1acion~J.

--_ TEXTCl/""'S),nCAt;i.o. "

- Mocb.flque-se a redação do § 39 do Art. 29 do AnteproJeto, que p",,~urii a ter a

segumte redação:

O ~tado e as enl:J.dades de sua admimstração dueta e anda.retzi ut i Lazarfio prefe

rencia1rrente, na forma da lei, bens e sorvi.ços prcduzados no 13rasJ.l.

JUSTIFICATIVA'

A grande preocupação, a nosso ver deve consi.sní.r no crescmento da capacidade

pro::1utiva anterna, can o desenvolv.l.I'l'enlo da empresa nacaonzd , SC'1ll preJuízo de I

anvestârrentos anternacacoai.s , rea1J.zados estes na forma que anteressar ao País. I
O favoreciIrento a enpresas naCJ.OI1aJ.s nas oorpras pelo Pcx1er Púb1J.co, quando tal

procediIrento for recarendãvel, no tenpo e no espaço, deve ser obJeto de legisla!

ção ordmãria e não constJ.tUJ. i.nperatJ.vo de marrlam:mto const.í.tucaonal . -I
A redação proposta assegura maior abrangência à norma, carpatibi liz'lIKlo-a can a I
realldade econâtuca e os sadaos prancfpãos de desenvotvirronto de norcado , sem

prejuízo da proteção e ancentdvo da empresa nacional.

~'~!?~'l'~~.J~f; MARIA r.">.'l-IAEl,

I.~ tuOOh~S';J h'\~J'I\';; 'J1~OI'n:;11\ ;)/\ C<tlllNltj\\1'I(l

_ tll'( ••• ""0;4

Mxhfique-se a redação do § 29 do Art. 69, que p.issarâ a ler a seUUlnle rodaçâo; •

J:: vedada a transferênCJ.a de informações consadcrudas port.mcntcs .:i ScUtU onça N"-\

cional, para centrais cstrang(uras de annazenam3:nto e proccssancnlo de duelos, na I

fonna que a lel estabelecer.

A redação proposta, resguarda o lnlcrcsse da segurança nac]ondl, H1Clu~lVC no

canpo econ&ro.co C tecnológico, mas não irrpcoc c.l rcullzução de conv.3IlH)"" l11tcr

naClCl1aJ.S, bilaterais ou polilalera1s, confortrC pr5tlcu nroern.l nas rc1aÇ'Õcs '

entre as nações ( Exemplo - Convênio de informaçôcs e dudos ~d)re ~,ICKk: !,C~,l1-

cal.
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""c---------------- TUTO/olv5Tlru:AçÃo----------

JOSE MARIA EYMA[l

f'Lf:HA"IO/c:o"'ISS,i,o/SU.CONI',io-------

Comissão VIU

~
~

,.,.,..- a\l101l _

=r----------- I'LI".'uO/cOWISSiO/tulCOIlIUio ...,

com. de Fam., Educ , , Cult., Esp , , Ci, 'Ire. e Cor:U.rllCaç:io

Institua-se o art. 6º do ante-projeto da subcomissão VIII-A,

pelo seguinte redação:

CAPITULO I

Dl\. EDUCAÇÃO, CULTURA E.ESPORTES

EMENDA SUBSTITUTIVA

Art. 6º - Como parte da educação integral, o ensino religi~

50 constituirá matéria facultativa para os alunos nas escolas ~

ficiais, assegurados a todos os credos o direito de ministrá-las.

JUSTIFICATIVA

substitua-se os inc~sos V e VI d~ Artigo 29 nO Anteoroje
to Constitucional da Subcorn~ssão da ~d~cação, Cultura e Esportes, pe=
los segu~ntes:

Art. 29 •••••••••••••••• , •••• ~ ••••••••••••••••••••••••••
V - Garantia ne ensino fun~amental qratuito para tonos, em

estabelecimentos estatais e particulares, respe~tando-se o dire1to de
opção da fami11a. -

VI - Gratuidade de ensino nos demais níveis, eM estabeleci
~entos estatais e particulares, para todos que cow~rovarem ~nsuficiê~
cia de recursos.

Dá melhor correção ao texto, e estabelece a não responsabiI~

dade do Estado pelos custos do ensino religioso.

- A gratuidade para aaueles que apresentam insuficiênc~a
de recursos é necessãr~a para dar oportun1dades 10ua1S para to~os,
evitando-se assim a formação de elites intelectua1s de classes ma1s
abastadas, diminuindo-se os desníve1s que provocam barrrc1ras cstraL!
ficadoras, equacionando-se, f~nalmente, os níve1s soc~ais. -

- g dever do Estado ne qarantir a todos os conheci~entos
fundamentais. Não se entende como paIs civilizado, no Século XX, aaue
le em que alguém tenha que pagar para aorenner a ler e escrever. -

- O direito de opção na fam~lia é sagrado. Cana oai, ca-
da família quer, dese j a e deve ter a o,?ortunidade de e<1uccu- Q~~~ •• '

lhos de acordo com.seus princípios, ~uas crenças e suas conv1cções c
'não aceitar a simples ~nstrução i~posta pelo Estapo ou por quem auer
que seja.

JJOSE MARIA EYMA[l

Acrescente ao artigo 22 do ante-projeto da subcomissão VIII-A,

a palavra "religioso" entre as palavras "hist6ribo" e '·cientifico l
' .

Comissão VIU
~ P'1.[NAlllotcOIllISSio/.u.CO.,IUÃO--------------,

~ . TII:XTO/,jusTlrlcAçÃo---------

JUSTIFICA TIVA

A sociedade brasileira desenvolveu-se embasada em sólidos val~

res religiosos.
A conservação de monumentos ou marcos religiosos, represneta a

conservação da própria histáoria e memória nacionais.
It.utoa }

C1IPITULO r
DA EDUCAÇÃO, CULTURA c ESPORTes

~_'__-------- ,.L(IIlÃ.,o/cc~11s.i"/'"u;evlui::) _

Franci~co Dorn~rfcs

• Com. de Fam., Educ., OJlt., Esp., Ci, Tcc. e Corrunicüção
~.--_--_------,. ...t ......\O/I::C"'IS'&Q/~u.c:.OIlI.ss.i:)-----------__,

...- &utOIl----------------
~

:!l
Emenda subst~tutiva ao Anteprojeto da Subcomissão ne r.ducaçào

CAPíTULO I

DA EDUCAÇtiO, CULTURA E ESPORTES

Enenda Substi~utiva ao An~eprojc~o

Substitua-se o incJ~o VI do art. 22 pclo scguintc:

U VI _ gratuidade de ensino, aO$ que com

provarem necessLdade, em todos os 01-

SU~stitua-se O inciso ~'. art. 39, pelo seguinte.

"V - Assegurar a iauaIdacle (le oportuni<'a<'\es ecl~

cacionais, oarant~riõo a tO~OSt indepenncntcmen

te d!l _con<1ições sociais e cconôm í.ca s , o acesso

à edue~ão, cabendo à famíl~a a escolha ~o aên~

ro de educação a ser m1nistraCla a seus -t:ilhos."

veis." JUSTIFICÃrÃO

JUSTI FIC,\ç;\e

A escola p~blj~~ n~o.atinge todos os níveiS e tod1s

os recantos do Pa;s. Há necessidade de garantir a gratuidad~ não so

do ensino pr:;.bl ico, ~ob pena de se' deixar muita loca' idade e me muitos

cursos sem atend·, merrt.o da respeci: i va popu Iação esco 1ar, por fa Ita de

escola estatal.

O inc~so V do texto, como rediaido, oferece poUca cla-
reza.

O.texto agu~ proposto apresénta as wesmas ioé~as, oan~o

ênfase ao direito e ã responsabil~dape da família na escolha da enu
cação a dar a seus filhos.

Por outro lado, se_houver alvnos que, por condiç~es

cconomicas ou por op~aOt não qUiser a gratuidade, importante que nao

se desperdicem recursoS.
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1":"1r------------,------ tCXTo/.luSllrlt;"~.io---- .- ------,

I
Ea~nda ~ubs1: i f:ut: i "a ao Anteprojet:o

,

deres P~blicos apenas para que se

a le9islaç~o de ensino."

JUSTIFIC~çÃi) .

Se D Estado nao restringir sua Intcrvenç~o no ensino

particular upcnuS para assegurar o cumprimento da le9islaç~o de enSI

no, acabar; se tornando rcspons~vcl por seus erros c acertos, ir\clusi

ve financeiros.

Se o aluno n~o d,sp~e de. recursos e nao c atendido

·na escola p~bl Ica, o Estado, para gur:antir a efetiva gratuidildc de CIl

sino, deve assegurar-lhe, atrav~s da bolsa de estudo, as ~ondiç~es de

atcndiménto.

~
.~J

, "
I P ..1Ill 1 ....( U Oor·'U' I I"/,,,

I CI\PfTULO I

DA /:;DUCAÇJ\O, CULTURA r; nsronrns

...em cr-eche s c Pl"~-csco 1"5 per-e CP i o n ç o s üt~

seis anos de idüdc. n

'subLtitua-sc o inci~o I J I do art. 3 2 p~lo seguinte:
I
I

~
.------~---- .I.UlloIHJ)/C;OI,lI'sio/sUlcovusio _

I

_ CO'il. dc f'iL'":1., r.c1uc., Cult., Ef:!..... , Ci, Tcc. (' Ct..';'Ul)Íl':'C;~""

f

JUSTIFIC~ÇÃO

Jii st~ na hor-a de o Br-o s i I arwcndcr· a I i ç~(l de An í
s i o Te i xe i r-e sobre a ne c e s s i dade de se pr-opor-c i one r- cdUC"ÇD.l" ~,.;-CSCE.

lar,. em car~ter obrl9at~rlol pois ~ público que O~ educador·cs de todo

o mundo já conc l u j r-em ser Indisp'cns~v('1 par ..1 a formac;:~o do indivídu<:'l
I ., '

a prc-esco I ar i cladc, romo tilmbem const i tu I canse i ~nc i a que.' I -sel-II---S~

obri9atorlcd~de, as ~rianças pobres ~ontinuar~o' d~satcndld~s.

J
_J

M:xh.f~quc-se a redação do § 19 e supr:imJ.-se o § 29 do Art. 29 do AnteproJeto, pa~

sando o § 19 a ter a se;guinte redação:

Ault'Il-- - ~~_===_~~~~

.---f------ 'lt&10/·NnltIC1;ÃO------------ ---- -- - -----.-

Cl\pf'j'ur,n I I
D1I. EDUC"Ç'ÃO, CU1,'l'URl\ 1: nsronrns

Suprimir il pnlavra " público'", r cô a.q í ndo a sn i m o 'ar i 1'10:

A I.e~ estabelecerá incentivos às errpresas, instJ.tutos de ensano e pesqui.sa e um
versidades, objetJ.vamo a reahzação do desenvolvinento econâm.co e da autonania
tecnOlégLca e cultural nacíonaas , '

JUSTIFICI\TlVA

A redação prcposta é II1aJ.S abrangente. Não eliJm.na a posaíba.Lrdade de reserva de
roercado, mas a consJ.dera caro um dos múlb.plos instrumentos possíveis, e não ~

cessarianente o único conforma decorre da redação atual.
Na nesma ordem de ~dé~as, evenlual di.recaonanento em relação a lIcorrpras ll

f tanto
sob o ponto de vista tenporal caro espaca.a'l , quando necessário,está abrJ.gado,

quanto a sua prevasabí.Lídade no cenpo largo de anoentavos ,

"nx«, 3 .. - O elever no I:;Btac1o CCH'l o Cn51.nO "0 to

dos os brasileiros cfctÁvar-sc-d pelas ~cou~n

tes- obz a.oaçõo s e

I - I/

~
~

__ trllTO/JU',llllr4ç4t· •

.JUSTIFICAÇiio

A cons t í t.u Lçâo eleve np l aca r .... se a lo~os o « brilsilro:i:-os I

em igualdade de condições sem qua Loue r tJ.po de d í scr r r-f ne cão , con-

forme o previsto no art. 19.

Dá nova redação ao pai ágra Io 2" do
artigo 19 do AnteprOjeto do l1t'1a
tor da Subcomissão da Eclucaçdo e
Cultura,

o parágrafo 2º do Artigo 19 passa a ter a seguinte Redação:

Fr~ncis~o Dornc1 Ics

.- 'Lt"i••O/COWI$SÃo/lUteOllluÃo------------mC. Com. de Fum., Educ., Cult., Esp., Ci, Tec. e Cc-'T\.l!\lC.1c:3.0

~
~.

§ 2º - Nenhum tributo incidlrá diretamente sobre os
direitos do autor, nem sobre a rPffiuneraÇno au
ferida através da produção intel~ctual, artís

tica e cultural,

....;.- flJ.lo/.lusllrlcAc.i.o _ JUSTIFICAÇAO

Eaenda Aditiva ao Anteprojeto

Acrescentem-se no ar~. 22 os seguintes incisos VI I

CAPíTULO r
Dl\. EDUCl\ÇÃO, CULTU\ti,,\ E ESPORTES

-aqu~l-e que, n~o dispondo de recursos, Ih;"\)

r da tradição do nosso direito constitucional
o incentivo para os que fazem o nosso mundo cultural, co/no os ps

critores, jornalistas e,professores, operários e construtor~s do
nosso patrimônio intelectual. Consideramos justíssima a Propos
ta, que não visa criar privíl~gios, Ninguém dá notícias d~ que ha
ja, neste País, escritores, artistas, jornalistas e pruf~s~orp5 ri

cos, em função da remuneração percebida por seu exclusivo trabalho
intelectual, Então, a medlda antes d~ constituir um piivilpgio, ~

um incentivo, a que não pode faltar a Nação,

garant i a de bo I sa de estudo a tod.,n' VII

for a~endido na escola publica.

VIII - ga~antia ~ Iniciativa privada de

~!~~ar ensino, com intcrvcnç;o dos Pu-

e VIII:
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a diversidade. Não se pode cercear a criat~virlape e a possibilidade

de adaptação às c~rcunstãncias e co~dições das. instituições e das

peculiaridades de cada região, sobretudo num país de dimensões co~

tinentaJ.s.

~I

~!Co;u.. de Fem.. , Ed'Jc., 0111.:.., F.~ .. , Ci, Tcc .. e Co~u.'1iCõ.çãl')

r:'l,....----------'---------Tl[lfO/~unlrtr: ..ç.i.o---------------___.

..,..,,- p"tHilllo/co"'lssÃo/SUllCQ"I~Si.O--_-_- '-'

(l SAlATlEl CA'~VAlIIO

EJ'
Com.. de F~'1..'T1., Educ , , Cu l t , , E:-;n., Cl., Tcc .. c Cor:u'11c.."1ç;io

1':"l TC.lfOIJUSfl'IC ...Çi.O -'"-.

r:-.r----------- .. ce ••••Olc.o .. us.iolSU.CO .. IH.iO -.

t' SAlATIEL CARVALHO

Acrescer no in~cio do inciso XII do Art. 89 a seauin-

CAP:[TULO X

DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

Emenda Aditiva ao Anteprojcto

te expressão:

11 nas instituições públicas, ti

CAP!TULO I

DA EDUCAÇÃO, CUr.TURA E ESPORTES

JUSTIFICl\r.ÃO Emenda Aditiva ao Anteprojeto

Impossivcl que a Const'i tU~<:,ão ob r i.quc a Ln-st í, tUH-;jO

privada, respons5.vel pela crl.üC'"iío, JTlanutcnr;ào c l:"l.SCO de funt"lona

menta do estabclccirranto, a f o r rta de se dlriglr C de se or-rmn i v.i r ,

salvo se 6 intuito for o de eliMinar-se a iniciativa ?art~cular no

ensino.

Inclua-se no art.· 79 o seguinte rarãora=o:

"pararyrafo Onico - As entidades de ensJ:.

:no ~articular qozam .de autonoria na

sua O!~aniza~ão didático-adMinistrati

va e financeira."

Im~e-se afastar do Estado ~ual~uer resnonsabi

lidade pelas condi~ões adwinistrativas e financeiras das escolas

particulal;cs, quer !?or'!ue seJaM livres, quer porc!ue a intervencão

na órbita adrtinistratJ.va· c fintlncc~ra acabará nor comnromc t.cz o

princípio de verba ~ública ~ara a·escola.públ~ca. resnonsabilizando

-se O Estado Dor erros e acertos adMinist~a~ivos e econômicos.

JUSTIFICArÃO
SAlATIEl CARVAlHO

CAPITULO I

DA EDUCr.ÇKo, CULTURA E ESPORTES

J'EJJEMENDA
,. .. C..... 'O/CONISSiO/SUIlCOlllSSi O ] 800497-8

Com. díiFarn., Educ., CUlt., Esp., Ci, 'I\.'C. e ConUJllcação .
------'---'---'---'--'----'---------''-------'

""' Tr,IITO/OlUStltll:4;io -.

m..--------------- AuTO.e

Emenda Supr~ssiva ao Anteprojeto da Subcomissão de Educação

SAlATIEl CARVAlHO )E]--
~.--------------- ,.L.t.À.'O/'O\fISS.io/&v.c:ovluÂo ~ 800500-1 I

,-_C_o_",_._d_c_f_,_""'_,_.',--E_':C\_'C_•..:,_CU_l_~_..:.,_E_"P:...'_'.:.'_C:-i:..,_Tcc -:c=--.;Ccm1n..:..:.•..:..:.~i~c=,~..:::c=:io=- .....J

m..--------------- aUf"'.

(
I

t,

Suprima-se o inciso IIi do art. 89

JUSTIFICAÇÃO

A Constituição deve consaarar princíp~os aerais e não
"entrar em detalhamento, sob pena de se inviabilizar sua aplicação

ou torna-se obsoleta em pouco tempo. O princíoio creral ~e "aestão
democrática" já'está consagrado no artigo' 2<;>, inc iso I.

CApITULO :r
Dl\. EDUCAÇÃO, CULTUlU\ E'ESPORTES

Emenda Aditiva ao ~~teprojeto

Xnclua-se.noart. 79 o seguinte paráarafo:

SAlATIEl CARVAllIO
AU••• --,\ EJ

EMEI'IDA'r:-.----------- IO/CC\fISS.io/'-u.C01I11U.iO 800498-6 '
com .. de l·\'"!.!n., F.duc., OJlt., 1::1>., Ci, Tl"C. C'> Cor..l'l\C'~lÇ:iO

r-ol,- TC.lfO/JUSfl'ICAÇi.O __-'- .,

" Parágrafo único - O Poder Público some~

t~ intervirá n~ escola particular para

~arantir o cumnriMento da leaisla~ão de
ensino" ..

CAPíTULO I
D1\ EDUC1\Ç1\O, CULTURA E ESPORTES

Emenda subst~tutiva ao Ant~projeto da Subcomissão fe Educaçdo
JUSTIFIO_c;'ÃO

substituir o inciso II do art. 89 pelo se~uinte:

"lI - padrão de aualidade ~ndispensável pdra
que cumpram seu papel dc aqente pa cultura, da
ciência~ da arte e da teçnolog~a do pais.

JUSTIFlCAr1\o

A escola narticular há de constitui: ~era op~ãõ~

aqueles que a ela dere~ ~referência.-t nreciso; Dor isso, nara fOE

talecimento do ensino oficial e não cor~roMetiwcnto de Estado co~

a escola particUlar, salvo para verificar q cu~pri~Qnto da leqLs

lação de ensino, sob ?ena de se envolver COM a escola narticular,

responsabilizando-se por suas práticas, desacertos ou obriga~õcs

financeiras, comprometendo o prinéí!"io estabelecido no "canut".

Em educação, não se pode estabelecer o "padrão unitá
rio", sob pena de não ocorrer a' evolução·, sonrto típ~êl3 em C'oucaçfin



desamparada.

mento a todos e em todos os locais. a população ~scDlar

, ,
bolsasComo red1gido o art. 70'lica proibJda a concessão de

JUSTIFICATIVA:

da no estrangeiro.

Por outro lado, se a escola públJ.c" não conseguir d,1! atendi

o.Je estudo,. até mcsrao -quando destinada' a on t i dadc pu nt Lcul ar si tua

DEPlJfllOO JOOC MIIRIA EYMI\EL

_. 1'rJTo/JI'l1·'CAC.O __ ~ ---- -

Consldera-se enpresa nacaonal, aquela ccnstituída segundo as Lea.s brusJ.leiras,

can sede e foro no Brasil e éan maioria sirrples do capital votante om miíos de

brasileiros ou. de estrangeiros residentes e domicJ.lJ.ados no Brasu.L,

___ M:xlifique-se a redação do Art. 317, que passará a ser a seguwte:

- - 000 _0' ,_ •• _

Parágrafo único. A Iea , em função do interesse naeaonal , pcderá estaJ:x,lecer in

centivos às enpresas nacaonaí.e ,

JUSTIFICATIVA

A redação prcposta para a conceituação de enpresa nacional protege os aspectos

CQ'ltenplados na redação atual, nas aproveita fatores oojetivos, caro~ r •

maioria do capital votante e local de constitU1çãO. '
De outro lado é :i.nportante assinalar que nos parece justo considerar coro errpre-l
sa nacional tarrbérn aquelas onde o sócio majoritáno é estrangeiro residente e

daniciliado no Brasil, ou seja, quo eleger o nosso país CC/OCl seu lugar defJ.n1t~ I
vo, plantando aqui, suas raízes e conosco ccnjuqando sua vada,

por ÇJUtro lado a redação_do_§ úni~',mais abrangente, além de conlcnplar os 00- I
jetivos dos § 19 e 29, nao e restr1tiva. ,

J

"op. ","CO "".R'" .;:"~;;;.._...._n.... - .....~ I_I
------- "lt",IqIO/cot.llssio/SI.IIlCOM !lsic • - - - 800504-4

ffi\II~~\nJ.!~\\l. 1l\.!.1!!I~o.:_~2.'.!nllt\.~~r\ll\ 11(:. J 11\ (\\IIJ\1l
~UUCOMl~Snu DR ~OUCRçno. CUI lURR E F~'UHIE
______, -- --__ TtlttO/Ju"TlfICACAtI-- ---- --- -~ -- --

Acrescente-se ao art. 79 do an rcp ro j oro o seguinte P,ll'jgl'aCo:

" Parágrafo único - Não se. con s i do rn repasse do vc r bas pQ
b l í.cas a concessão de bolsas de estudo. de v a l o r igual .10

custo-aluno em estabelecimento oficia] cong6nere".

JUSTIFICA'J'lVA;,.,

A bolsa de estUdO constitui'bepefÍcio prestàdrr ao

e nio para a criação e manutençio de escola particular.
ns s ogu r a r o a t cnúj mcn t o pleno de to do s , sem o r i s co de

escola públIca, necessária a previsio dn posslhlliddde
concessio de bolsds de ~studo.

aluno
Pa 1'.1

[,11 t a r

do

"Parágrafo único - O Poder Público somente intervirâ na es
la part1cuIar para garantir o cumprimento da legislação de

ensino".

SUBCOMISS/lO DA EDUCA /lO cuq.t;/IW'ug"'~.~O::.R:.:...:.l=E--__-----------_,

Inclua-se no art. 79 o seguinte parágrafo:

AUTOlt--------------, §
Del" PAULO ROBERTO CUNHA ~ EMEl'IDIo

I 800505-2
CO\f1SS:'\O 11.\ fAl-l. DA I:DUC. Ll11.11nlA [SI'. DA CIt.NCIA TI:C. F. DA CC'iIllNT

= 'LlItAJlID/COMI~SÃO/.UICOllllssio---- ,
Art.29 - O mercado interno integra o'~atrimõnio nacionúl, devendo ser

orientado de modo a viabiliz~r o desenvolvimento sócio-eeonô
mico, o bem-estar da populadio e a r-e aLazaç âo da au t onojnâ a
tecnoló~ica e cultural da na~ão. •

§ Onico - O Bstado e as enti<3ades da sUa administração direr
ta e indireta privilegiarão, como critério de ean

cüssão de inccntiv~s, de compras G de acCZSO ao
mercado brasileiro~ a capacitação científica e tec

nológiea nacional.

JUSTI nCACAo

da Suboomissão da Ciência e Teenologi~ e da Comunieúção,

_ ., .0' o.' ",O ,·t;..~ _

::J ~~--~c-~ s e guLn t e redação à jntcgrü do 81'tiflo ?~J do An t c j'l'ojcto rjJltll~

o obj~tivo destas l'eformulações acequenr-uo ii idéia na q ue I os agerrt e s

sejam cstinlulüõos a investir em ciência e t e cnoLog í.a , conjugando e s -

forças, e não proibindo-os. Ao mesmo têmpo, admite-s~ a orientação do
mercado, no lUf,aI" de s.ua orden,J.ç~lo, o qu.c é i'l"'inc·íp.io lk ;'l r.iJ'll· LC li

berdade de ~nie1ativa. A supressão dos parágrafos 19 c 39, por fim,
justifica-se em função de Suas dj bpord,ções já e s t ar-ori c on t idas no

art.89 e no parágrafo único deste meSmo artigo.

L..- ---. _

JUSTIFICATIVA:

00 0 ,A escola "Partieular h'ÍÍ' de con$'1:fllllir mera opção para aqu~

les que a ela derem preferência. r preciso, por isso, para fo!
talecimentd' 80 en s í.no oficial e 'h~o compi'llrllet'im<3nto do E,haod'à°
com a escola particular, salvo para verificar o cumprimento da

legislação de ensino, sob pen~ de se envolver com a escola par
tilar, responsabilizando-se por suas práticas, desacertos ou

obrigações financeira;, compromentendo o princípio estabelecido
no "caput " .

~L..--=- _

Suprima-se no art. 70 do anteprojeto a expressio:

" Sendo pro rb í do o repasse de verbas públ i cus para, ri ,\ção c

manutenção de entidades de ensino particular".

Substitua-se o inciso 111 art. 30 pelo seguinte:

" IH - garantia de cducnç âo ob r í gnt ô r i a , em c rccho s e pl'l~-es

Colas para crianças até s;is anos de idade".
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° Teiil:é'frao sobfc?°a ne ce ss i da dc ae se"' proporé'lonar edncftç'ão Pré-esco

JUS'!}D'y~TIVA:
o

Já está na hora de o Brasil aprender a lição d& Anísi.o

JOSI'. MAIlIA EYMAEL

Comissão VIII

r.r----------------TUTO/olUSTlrlCAÇio------------

todo o mundo já concluíram ser indispensável para a formação ~o

que, sem sua obrigatorIedade, ~lS crIanças pobr~s COlltJl1l1:1r5o Jcs:t

indIvíduo a pré-escolaridade, como também conostitul consclênCla
substitua-se no item I do artigo 32 do ante-projeto da subcQ

'missão VIII-A a expressão "de oit'o anos" pela expressão "que for
estabelecida por lei".

tendIdas.
JUSTIFICATIVA

Atende o interesse de perenidade da constituição o não de ta
lhamento em questões pertinentes a legislação ordinária.

~JOS~ MARIA EYMAEL

Acrescentem-se no art. 29 os seguintes incIsos VII e VIII: VIU

JUSTIFICATIVA

Essas expressões complementam a visão ampla e correta dos pri~

cípios democráticos.

"VII - garantia de bolsa de estudo, em valor igunl ao do

custo-aluno em estabelecimento ofIcial, a todo aquele que

não dIspondo de recursos, não for atendido na escola pª

blica".

,"VII!~- garanr i a ã illl<;,i6ltiva privada de mâni s t ru r ensi

no t com intervenção dos poderes Públicos apCJl[J5 pu ra que
... 1 o o OO~ tl :).,::1

se cumpra a legislação de ensIno"~

"""'"'''''''''0 l
Adite-se ao artigo 12 do ante-projeto da subcomissão V1II-A,

após a expressão " •.• Bem comum ••• ~, as expressões "da igualdade,
da equidade, da justiça ••• "

r
JUSTIFICATLVA:

JOSl: MARIA EYMAEl.

Comissão VIII

L!J l~
lôj---------- '''.•''01''.''••0/.."'0.'''.0-----------,) L3J

dlç6e& de dtendlmento.

Se o aluno não disp6es de recursos c não é atendido na e~

cola pGblica, o Estado, para garnntIr a e[etlvd gratuidade de

enSIno, deve aS5C'gurar-lhc, através ue bolsn ue' estudo, :1:-. con

Se O'[st:IUO 11~O rcstrlJlg11 SU.1 IlltelvcllçJo IIU ell~IJ10 11.11.

t i cu l a r apenas para assegurar o cumprimento da l cg l s l acfio de

OJI51nO, aCdbur~ se torll.lJlUO rcspoll~~vcl ]101 SclJ~ CIIOS e acer

Adite-se o seguinte § único ao artigo 12 do ante-projeto da
subcomissão VIII-A

tos, inclusive financeIros.

'SubstItua-se o InCISO VI do alt. 29 pelo seguinte:

§ único - A liberdade de ensino é direito inalienável da fam!
lia, pressupondo a livre escolha da escola para os filhos, eabe~

do ao Estado, prover as condições materiais para que este direi
to possa ser exercido.

JUSTIFCATIVA

Além de ser mandamento do Direito Natural, a liberdade de er.
sino, como foi exposta acima, é elemento básico na formação de
um povo livre e democraticamente organizado.

"VI - g r a tu i da dc de cn s m o aos que comp rov.i rcm n cco s s i d.i dc em

-]
-----)

JOSe: MAllIA EYMAELr------- f'Lr.:H,UIlO/co"''''i.O/SU!lCO'''I',io _

Comí s são VIII

wr--------------- AutOIl

ê
todos os níveis".

JUSTIFICATIVA:

°'tos do !'aps~ Ud necessidade do garantir a gra tu i dndc 11;;0 só 'do ('\1'.

I
s i no op~blico".;t?h lP('~a de se dc~~r~l~;nuita Jo cn Li d a dc ~ .)cn~ o mu l t o s

cursos sem atendim('nto da respectIva populaçio escolar.

A escola pGbllca nio atinge tooos os níveis e ;000' os "r c c.m

~
. TUTO!olIlSflrLCAÇio--- -l

Suprima-se do §1º do artigo 16 do ante-projeto da Subcomissão '
VIII-A a seguinte palavra: "públioo"

Por olltro lado, Se' hou\cr ~lluJI0~ 4uc, Jlor COlldlções CLOnOl1lJ JUSTIFICATIVA

cas ou por opçio, nio quisel a gratuioade, ln~ortdnte que nao

desperdIcem recursos.

s c Dá mais abrangência a norma, contemplando também a injciat~

va privada na forma que a lei estabelecer.
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por outro lado permite a incidência deste imposlo, sobre apose!!
1.adorias cumulativas, ou mesmo abusivas, como é b caso d05 ch.a..

mados "marajás".
~
~

.rosr MIIIHII [YMIIEl

Comissão VIII
l!J..----------- PLt.."lÍlo/c:oWIS"iol."'Ic:Olflssio--------

ê

w..-------------- AUTO"

C

,,-,..- 1r.10/"u511'IC..I;Ão------------

Adite-se ao inciso 3 do artigo.31? do ante-projeto da Subc~

missão VIII-A, a seguinte expressão: "Priorizando o desel'wo,!,

vimento intelectual".

AuTotrO------------=:J
JOSE MIIIlIII rVMRlL

Comissão VI I I
JO'SHFICATIVII

Suprima-se o artigo 11 do ante-projeto da subcomissdo VIII-li

1.''1(4,o~''<'' 6-
Não cabe a nível constitucional estabelecer os ~menlos P~

bHcos.

r='I---------------- TIXTO/olUSTI'ICAçio-------

Comissão VII I
Segunóo Plaget, toda vida mental apoia-se (como locomotiva

nos tlilhos) nas conexões neurõnicas é em sua atividade el~

tro-química tuma viagem mental é uma atividade neuroquímica).
O "aumento do conhecimento" (função), analisando como isto

ocorre (estrutura), Piáget mostrou que nosso espírito jamais
copia a realidade: organiz~-a e transforma-a. O desenvolvime~

to pe~no do cor t ex hUloano depende Ó?s estímulos adequados na

infância.

JUSTIFICATIVA

_ Gestão participativa na forma que a lei estabelecer.
<li>

bt.811
Itenf UI:
:{

JOSE MIIIlIII [VMllfL

Substitua-se o item 111 do artig'o 1l1? do ante-projeta dd SltlJc~

miss§o VIII-A pela segu~nte redação:

rnr---------- pLlMi.lo/to~I"iol'\I.co.I".io-----------,

r."I---------------- 'uTo/.w"rl'~çlo-------------

3tJSTltICIITI VII

o tema quanto ao seu detalhamento, deve ser tratado atravé5 de

l!ei ordil'lária.

ONDE COUBER :

Comissllo VII I

JUSTIFICATIVA

Por hoje , pretendo que os Cons'tí tu ínt.es atentem para osta m0"Ê.
truosidnde : pelo regime atual, herdado dos qovernos rnilitdII'<-' I 11 I'l'''.itl. Ilt" tia

República, Ministros de Estado e outras autoridades ,no iimhilo r,.rlr-ral , ~1l",0

ns governadores e outras autor ío.xn-s I no .~lIIlldl(l 1.''",1.ldlldl 1 1111:, I 11'111111 n , di

reí to de falar por uma cadela nac ion.r l de l.ílllU I' tr-Ir-v l: ...lll [1I1.h \, 111'1, Illl '·~l.It'í

cio du monopúl io da IdJJ. CUll~hk:lll 1.11 PIUl.l:diulI rtl u IlIth]II" d, \li. '. '. III I I v . ' I .~

da. Eis porque tomo a Lrberdaoe de apresentar est.a emunel" qu,' dl'V"I':; ser rnscrI

ta no JU\]dr próprio cid Iutur a CIIllSlilull;:m <1,. 11, 1"·'1,] il.l.

'Artigo Toda vez que o Presi dvnt e <Ia I~upú-

b11ca., Ministros de Estado elol1 qualquer autoridade usar c"ddn I'I~

eional de rádio e televisão, para fazer plonunciamentn ~ Nn~~u heja
de caráter po H t Lcc , comemorativo ou administrativo. a npu5if;:U' di;;,
porá de igual t.enpo , logo em seguida para contestar a pdlavr,l o l rc í af
élou explicitar sua posição.

1 - Por oposição entende-se o partidn qUI' lenha ..dnla

do aqu~la postura mediante convenção nacional.
11 - Se mais de um partido tiver adotado a po.tur.. de

oposição, mediante convenção nacional, o tempo de s t í nndo 11 fal.-f da
oposiçãO será dividido igualmente enlr~ os mesmos.

111 - O tempo poderá ser usado por um só pdrtido , ~aso

hajal ce s são • med í ant,e aut or í zação cio rresHiLo;!~' 0,1 ("lIf,:;' , '"~ I ,,'f'lI! í

va N~efonal dos part~dà§ ted~ntes.

}!:!:S.~I!-lÇ,,:çi),O

~
~:

"llHUtO/eOIl",io!'u.coul"io

Com; ss;;o VI I~J ~

JOse MRRIII [YMRLL

JOSE MARIA CVMIIEL

A liberdade de ensino e sua consequência na liberdade de
escolha por parte da família, por motivos filosóficos e reli
giosos, exige a ação do Estado, materializando o principio.

E eviàente todavia que não cabe ao Estado, eslimular com a5

verbas da comunidade, incentivos mercantilistas.

w..-------------- AUTOlll

ê

-.- • --- - - -- AUTõ~' ••

Senador Constltulnte JU'rl\lIY MI\GI\I.lIÍ1I;S[TI-' -,
J§~EL' - OM.. •• - J'LtIiA~lfJ/l,.O"'I .... AO/<; ...lltLIIIS"ltO J' 800519-2

~mlst.,Jo~~níh.u, d.ol L~UCi).Ç~\O, Cul Luru c J~:~~rl0sl <..~:..~}.êncl':..~

r
TcC"'?~ '?'p:.iI--~-.9~~\lml~çao-- - - -- - -"""'"'"""",,,- - ---, - - -- -- J

Inclua-s~ no Anteprojeto da Subcomissão da Família,
do Menor e do Idoso:

Art. - Os ~dosos têm d2rc2to à segurança econôm2ca,

à moradia, ao convivio famlliar ou comunitário e à proteção de Saúde

Adite-se ao § TI? do artigo 6º da subcomissJo VI11-C no finaJ
da redação a seguinte expressão: "os proventos recebidos a eb5e

titulo limitada a não incidência por pessoa, ao limite m5ximo
de vinte salários minimos.

Estabelece um equillbrio entre o o~jetivo de n50 penaliza, o~

proventos de aposentadorias e pensões com o imposto de renda, e

JUSTIFICIITIVII

r='I----------------- t'rllTo/JunUIClçio
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na n forma da lei" para levar em conta a situação de cada região e localidade,vis

to que o pnncípio "das deficiências locais", como não poderia delxnr de ser, está

previsto no anteprojeto no ser Arl. 10. Logo, não se pode dar direito" Jguais pa

ra acionar o estado ao jovem que reside numa moderna cidade paul Isl,a e o que morao

.à beira do Rio Amazonas, no meio da floresta. SãQ condições amo.lent.a.is bem di felP.!:'

tes que no caso IrifIuem na ação contra o poder púhl Jco.

Se nós criarmos um sistema de ensino da União com nome d,' sist.!:

ma federal para se estender por todo o País nos limites das deficiências lo

cais, o que nós estaremos criando é uma entidade burocrática para sufocar e

dificultar o ensino nos Estados e nOs MunTcípios corno hoje ocorre no País.

O sistema de ensino da União deve recai r somente sobre os Ter

ritórios, os quais não possúem eleites educacionais para a sm euto-cd.r-acào,

como ocorre nos Estados e no Distrito Federal.

O que deverá existir são normas legais de car.iter supl ct I vo que

a lJfIião poderá criar em lei para colaborar com os Estados e os Municípios, a

través de convênios e acordos, mas sem a estrutura burocráti ca que posse per

turbar o ensino nos Estados. E por essa razão que se altera também o §?Q do

Arl. la, porque as palavras:

u a União prestará assistência" eontem um prãncfpto- imperativo, na real idade

íntervencí oní sta e autoritário, que na prática signi ficará a invasão do Podl"r

Público Federal nos Estados para impor as suas exigências. Impõe-se a necessj,
dade de se criar a técnica da cooperação e dos tonvenios, colocando-se a Ufliiio

como um parceiro, corno um assocí ooo sob O aspect.o aimlní st rot ívo P Clun(.t) como

uma tutora- e ges tora do enslno nas Cstados.
rinalmente há que se levar em cor-ta que as eleites educac Ionaís

de muitos Estarlos Brasileiros possuem o mesmo nIvcl Inte lectual di15 "lroites

eríucac.ionaí s que sevem a Uniâo em BrdsílJa c pCldt"'r:io por i~,·..(l ml'!',lI1l1 pr oprcmr

sugestões e suhs ídios em pé de 19uald.lde ou mesmn com ~lIf1el iOI id.lrJI: fi armlní s

tI a.;5Ü' f'ederul .

Art. 10 - Us Estados e o Dislrilo Federa! crçaní zur ào o seu s i st rma e1e pn~ino

cabendo a União f'azê-Lo em cada território e dispor normas supletiva.. que se

estenderão a todo o País nos l.imites das deficiências Iocai s , (>~".pccialn]f;nte I

no que se refere ao ensino fundamental.

~
~

J'Llt(""'ll,(CUI'lõSAo/·uur.""''',''u

"0 l\f1lp-pr0.Jc{u rI:1 SLJlw(lmi~I~:H1 dl' fdufdl.,Jll t Cul t ur a l' ",Ihll ti'.

Emenda ao I\rt. 109:

'1

~--

A segurança econômica pode ser garantida com b.ruo

a aposentadoria lntegral - reajustada na mesma proporçiio dos I r.llJa

lhadores na atJva.

VIr - passe livre nos transpottes-colctivos urbanos.

o di r o i to à p ro t o çâo cl.l suúdc é de llll1l)l I)', r no r \ i

duos Par t.acu Larmerrt.e em relação aos idosos, este da r c s t.o t.or-na-oso

mais r mportant;o uma vez que os mesmos silo bas t ant.o vu l nc 1.í\''''I~, dUb

ag~avos à saúdo, eXJ.gindo atendimento cspcclulizado.

JUS T I F I C A ç Ã O

Aos que não tiverem morada.a Lnd i.v a.dun l ou f.:\tl\111t\l,

cabe ao Estado oíerecer abrigo comuna t ár i.o (lUC 1oIro1'ol c 1OIlL' ·.lId 101 LL'"

gração social.

VI - amped.ímcn t,c a das cm 1\1 i na çfio de (lU., 1que-r na t ure zn ,

v - e Laboza çâo de poH t.Lca s púb La c ..rs vo l t ad..1S tl an co

gração soel.al c rcallzacão emocl.onal dos l.dosos;

IV - isenção do imposto sobre a renda e da contribul

cão de prcv~dõncla aos aposanLndos cujos provcnlob consLJlucm, com

provadarnenLe, sua únl.ca fonte de rcnd~mcntos.

Art. - O Estado garanllrá estes dlreltos medlante:

III - oferta de serVlços e ações de saúde adequados às

necessldades da velhlce;

II - oferta de asilos ou pensõE's àqueles que não dl.§.

puserem de abrigo condigno; onde sejam proplcladds atlvlda<1es de l~

zeri

§ 19 - são idosos todos a~ueles que atlngem a tercel

ra ldade, por razão de aposentadoria por tempo de serVlço ou ldade

de 65 anos.

I - aposentadorla \ntegral, sem perda de seu valor,

reajustada na mesma proporção das alterações que eventualmente lnCJ

dlrem sobre salários ou vencimentos dos trabalhadores em atlvldade;

li medida que as sociedüdas evoluem" n cspcrnnçil de

vida aumenta de tal forma que o segmento popul aeaonri l <1<' pt'''''o,,''

acima de 60 anos tende acrescer. O. exemplo dos pa í sos dc-ic-nvo I v «los

tem mostrado a necessidade de se estabelecer a Lquma fOlllld <11..' c-u i d.r

do especial a os ce grupo etário. I1oJQ, no Bra s a L, ca l cuIu-c so quo

. existem cerca de la IDl.lhõ,es de idosos I mui t l.pl1.cnndo-sc o númc r-o de

entidade& de defesa dos dlreitos da terceira ldade.

1\ concoss âo do i sc-ncão t r r but á r r.: 1,.; o (Pllll.íl fI' d~l:,

obr i.çaçõos do I;!.lado c da socacdado par« com lodos dqUl'll"'~ qUI' d. dl-I
caram SU.:lSV1düs ao t.raba Lho , O passe l a v r o nos ll.lIl~~IH\JII''; lIth.III(I,~

foi a primeira qzando re í v md i.cccão das cn t adados do dc f o s o elos <11

rei tos dos ador-os C que j5 cst5. conso.1tJr':Hlü. c-n. V.íl ~.P; l' I d.tdl'~,> 1>,"<1:,1-

~-------------------------

1\0 hnte-projelo da 5ul1('omiss.io de [rJlJC3~;io, Cultura e rspur\p, ...

emenda ao I\rl. 3q - Parágrafo único

O § lQ terá a seguinte redação:

§ 19 _ O Município adaptará ao s í stema de ens íno estadual O") SCl6 serviços

eduLacionals del1tro das respect ívas peculiaridades locais.

§ 79 _ A União, os Estados e o Distrito rederal, através de convf'rnn.; promov~

rão um intercâmbio educacional, de modo que possa", entre SJ real ívar ar,zlGlê.!:'

cia e cooperação múl\Ja para df'sen'JolvimE'nto dos resnect ívos s í s t rmns, tendo I

sempre como pr í or í t ário a esco.lar i dnõe obrigatória do ens ino fund.Jlrlclllal.

§ 30 _ Os MU[JÍt'ír'in~, (11'\'0r,J,1 d,u pr lm lll.tdl' ao I"ll~o1l,ll flllrd mr uta l t Ih d('fJ.jll

manter outras atividades eduC"acionais, desde que onra sat í sf'azer as deficiên

cias de ensino nxis.tentcs nas localidades.

Parágrafo único - SubsU tua-se o existente pelo seguinte:

" O acesso de todos os brasileiros à educação obrigatória qratuí te ,

na forma da lei, é dí i e í to qarant.Ido pelo Estado, que seré asscgura

do inclusive por meios judiciais, esgotada a esfp.ra admiruslrntJva.·o

JUSTIF ICATIVA-------

Não nos parece o lugar adequado para se criar uma figura de direito ('a

mo o pretendido "mandado de injunçdo". Por outro lado, h(' que se c~lor:ar os tf'nn05

D I\rt lD esto cheio dos" cacoetes " centrnl ir,ta:; e ante-fede-

rat ívos que on pr;Ít ica rpstJlf;lIo ("'m forl:llr>("lffiPllln dn ;IlJ!1I1 it:lrJ',mn no Pní'i.

A Escola pnrllculnf de fins lucrativos também não pode ser discrirnlnnda no tex

to consti tlJcional de forma pprmanenle e il)flexível, pois que em algumas hlpól e

~, princlpalmente em regiões distantes, poderá representar lima JnJciativa ne

cessária e fundamental para a comunidade em face das deficienrias do I'oclt'r Pú

blico.
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Ao Ante-projeto da Subcomissão de Educação, Cultura e Esportes ...

O Art. 7º passará a ter a seguinte redação:

• • Por outro lado, a escola particular em muitas regiões pocerá de

··~olve.r um tipo de ensino especializado que não seja permitido ao Estado rea-

lizar, não devendo o Poder Público ficar impossibilitado de assoei ar-se Ou fa-

i I zer convênios com a instituição particular em favor dos objetivos que persequi r ,

{ AsslJ1lir o Poder Público uma atitude inflexível, a nível Constitu-

I clonal em qualquer área das atividades sociais provocará graves dificuldades a
sua ação administrativas, cujas condições devem ser disciplinadas em Lei ordín~

ria mais suscetível de adptações ao tempo e ao lugar.

Finalmente devemos registrar a nossa posição favorável a qualquer

esforço em favo.r da educação do povo o que ,há de decorrer de um PIOC"o,so comunl

tário e pluralístico em que os trabalhos de todas as pessoas sejam ou não fun

cionário público, devam est ar presentes para quP se promova n lmnum 1'.1 m.i llu-r

brasileira sem discriminações de qualquer tipo.

Parágrafo l1nico - As Universidades e quaisquer unidades uni versltárias perte!:',

centes ao Poder Público receberão aunalmente recursos financeiros globais, d;!:.
correntes de respectivas dotações orçamentár ias para sua manutenção, salvo as

disponibilidades financeiras.

As modificações propostas no Art. 8º visam esclarecer de um mo

do mais adequado os princípios ali indicados, subst í tumdo-se as palavras

" Jndâssocí atu Lídade 11 I 11 Soberania 11 e 11 transparentes 11 que nos parecem Jna

dequadas e confusas a serem utilizadas nos dí.spos.í t ivos menciodados.

Quanto no parágrafo que se acrescenta é uma nrovidêncJa da ma ior
necessidade, sem o que o princípio da autononua ficará esclusivamente retóri

co como outros artigos da Constituição de i967-1969, que por falta de

dispositivo constitucional de ordem prática nunca conseguiram ser aplicados.
Se não se definir em termos práticos e financeiros a autonomia

da Universidade esta jamais será conseguida, porque o monstro burocrático, I

que é o Estado Brasileiro, tende a repelir toda espécie de descentrlização I

desse tipo. E o que nos ensina a experiência.

J.§"'".-
800522-~_____.J .Comissão da Família, da Educação....

.
I'"
..li
E-----~on~~i-t~i~~~··~on;f;~~·O de IIndrada

,I O ensino é livre à iniciativa privada, cabendo ao Estado constatar o ní

vel do seu rendimento escolar, podendo subvencioná-lo se não tiver fins

lucrativos ou se exercitar educação compatível com exigências do Poder P'J

blico para fins que este pretender alcançar."

parágrafo único - O Poder Público organizará o sistema de bolsas de es tudo

para suprir as deficiências da escola pública e valer-se do ensino particu

lar nos casos em que a lei determinar.

_______________ _ __ _ • T(),to/Ju"ó'UICAÇAO

Ao Ante-projeto da Subcomissão de Educação, Cultura e Espnrtes ...

Emenda ao Art. 70.

Ao parágrafo unieo do Art. 20 dar-se-a a seguinte redação:

JUSTIFICATIVA

O Art. 7º como está colocado é incompatível com os princípios dem~

. cráticos, que na realidade vão se inserir nesta const ítuíção.
Proibir o Estado de auxiliar ou subvencionar a escola part.Icular I

em certos casos significa ona discriminação radical, desconhecida em qualquer

parte do mundo democrático. Só nos países marxistas é que isto ocorre, porquenão

há 'liberdade e nem direitos individuais e somente direitos do Estado que lá cha
mam do proletariado '" No fundo o que se pretende também é atingi r ,1 I'r.cnl~ ma':'.

tida por organizações religiosas que o radicalismo marxista pretende ai Inqí r ,

Não se pode num País democrático e uma socíeocde plut a l í st Ica U1S

c;riminar a escola não oficial, não estatal, não burocratizada, visto que sobre'

certos aspectos nela há mais Líberdade e mais criatividade. 1', qu.mdn essa esco

la não tem fins lucrativos, na realidade, ela está substituindo O poder público.

dispositivo constitucional de ordem prática nunca conseguiram ser aplicados.
Se não se definir em termos práticos e financei ros a autonomia

da 'Universidade esta jamais será conseguida, porque o monstro burrcrãt Ico, '

que é o Estado Brasileiro, tende a repelir toda espécie de descentrlização '

desse tipo. ~ o que nos ensina a experiência.

Parágrafo Onico: A lei definirá as atividades culturais a
serem beneficiadas pelo disposto neste artigo.

As emendas acima visam defi'ir de uma forma mais clara,com

redação que nos parece mais adequada/~as propósitos das disposições

aludidas.

Substitua-se o inciso V do art. 29 pelo "eguintc:

"V - g a rnn t í a de o ducnç âo pré-C'~col.1r. a pa r t i r- doe, t rô s .in o s

'e-------- AUTOR -- ~ • -'I
~ ~ Constituinte Bonifácio de Andrada

rt.'s PIib Ll co s con t i nun r âo lh..'b..ando dc s.i r cud t d.i s .1:-0 CII.lII~·.h \..lltll

J\nÍsio Teixeira, o grande c ducado r- br>1..Sil·eiro"já cn s rnnva

há d6cadas, a imprescindibilidade da educaç50 pr6-escolJr. o yuc
... :)'~:> ... (> '" o o. o , J

vem sendo sempre confirmado pela ci6ncia. princtpalmente d pecJdg~

gia c psicologin.

Sem a ga rnn t i a obrigatória da educação' pr6-escolar. 03 1'0dL'

de idade, e de ensino fundamental para tocJos".

:JlJSTIJorCATIVA:_ .~ -- _ •• "L("""II)/CO"''''''O/or;UItCO'''I''~.(I

Comissão da Família, da Educação...
.....-- rEUOIJU'UfICAÇÃO -

Ao Ante-projeto da Subcomissão de Educação, Cultura e Esportes ...

Emenda ao Art. 8º

Substitua-se os Itens I, lI, e III pelos seguintes:

I - Desenvolvimento do ensino, perquí.sa e extensão de forma associada.

II - Nível de qualidade necessário às finalidades culturais, científicas, ar

tísticas e tecnológic~s que contribuam para o progresso da região do Pais.

f~
i ~..

III - Gestão democrática de que participe o corpo docente, discente e a,jnJinj~

trativo, além da representação da comunidade.

teso

L- ~
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'CONSTITUINTE 80NIFACIO O~ ANDRADA

Ao Ante-projeto da Subcomissão de Educação, Cultura e Espnr t.es ••.

Emenda ao Art. 27

Dê-se ao Art. 27 a seguinte redação:

São principios e normas da legislação desportiva:

JUSTIFICATIVA

A democratização do ensino escolar deve ser geral e (tão apenas nos as

pectos indicados, sendo que a palavra "permanência" nas parece um tantn dt'sloc~

da no texto.

O Item VIII se nos afigura desnecessário porque já está mencionado em ou

tros artigos da Constituição em lugar mais adequado. Se porém tiver de permane-.

cer há que se referir também às discriminações de sexo, ultimament.- muito "hada

ladas" pelos movimentos feministas.

1- O respeita a autonomia das entidaoes oespoTtivas ~)an

to a sua organização e funcionamento.

11- Destinação de recursos públ~cos equitativos ao despo!

to educacional e ao de competição internacional.

AutOI.

Constituinte Bonifácio do Andrada

w "l.tNII"I()/C()AlISSÀo/SIJIJCDIII~S.iD

Comissão da ramUia, da !,9uC~ÇÜ~_._._.__, . ' ....__

111- Criação de incentivos fiscais para as práticas despo!

tivas de um modo geral.

IV- Garantia do direito de voto em todas as entidades des

portivas para os respectivos cargos de direção" no que diz reppcito

as ent~dades federais e as entidades estaduais.

o objetivo da modificação acima visa esclarecer melhor os

termos das disposições propostas de forma a facilitar a sua comprce~

são jurídica.

TEXTO/Ju~tlclc"çi('l~

Ao Ante-projeto da Subcomissão de Ciência e Tecnologia e comunicação.

Emenda ao Art. proposto da

Subcomissão de Ciência e

Tecnologia e Comunicação.

Sub&tituir o parágrafo único do Art. 15 pelo seguinte:

Art. 15 - Parágrafo único - As concessões, autorizações e permi

ssões serão diSCiplinadas em Lei que disporá sobre o prazo, suspensão e cass!

ção das mesmas.

AUTClIJ J
'- ~Constituinte BonifáclCJ de Andrada _. .,, -_

l' ......\\lo....\I.'>/'I"I:l>i, "',:" ~•• 11~1 "U""'""'1:l

'- .C(Jmi~;;;~~~_dUG!!(,ilO~ . ~ .._J

JUSTIFICATIVA

o dispositivo coma está no Artigo proposto,a/inflexivel e na pr~
tica resultará em comccssão da duração 11imita~ para as empresas o que não é

acon~elhável, trasformando-se nu,n previl<!!gio.

emenda para a Subcomissão da Família, do Menor e do Idoso.

o Art. 22, § 12 , passa a ter a seguinte redação:

Art. 29 - ...

§ lQ - Os filhos, nascidos ou não da relação do casamento, c os adoti 

vos, tem iguaiS direitos e qualificações, sendo proibidas quaisquer de 
signações discriminatórias relativas à filiação.

~CONSTITUINTE BONlrACIO De ANDRADA Jj_]
I 8OO!J3O.3
. I

JU51lF1CAl1VA

O que se visa na emenda é incluir o filho aoot jvo nas dispo;;jç'ôes

legais de proteção ao menor, o que nos parece justo.

Constituinte Bonifácio de Andrada

Trxl0/wll .. lII ICAÇA(l ~

Ao Ante-projeto da subcomissão de Educação, Cultura e esporte,·, ..

Emenda ao Art. :2Q.

Substitua-se o~ pelas palavras:

"Item I - Oemocratização da educação escolar"

Ao item VIII do mesmo art. 212 acrescente-se ao texto depoi s da paI avr a

classe a palavra "sexo, ficando assim:

Item VIII - Eliminação progressiva das desigualdades e das discrimina-
ções de raça, classe, sexo e religião." '

Ao Ante-projeto da subcomissão de Educação, Cultura e Espcrt.es •••
Emenda ao Art. 14:

Art. 14 _ Lei complementar estábelecerá normas gerais para

um plano nacional de educação de duração plurianual que será elabo 

rado com a participação de representantes de cada Estado, tendo em

vista a erradiação do analfabetismo e a melhoria da qualidade do en

sino.
Paráqrafo Onico- Os Estados com a participação de reprcse~

tantes dos município poderão da mesma forma e objetivos deste artigo

organizar os planos estaduais de educação ,a serem articulados com o

plano nacional.

o que se pretende com a emenda é defender a ft'dpra,no c

Golocar o plano nacional como decorr~ncia dos planos estaduais, pre

sentes na elaboração daqueles a representação dos Estados, sem o que

conforme mencionados nas justificativas das emendas que propomos ao

Art. lO e ao Art. 12, manteremos a centrali7nt;'ão aulnrl/"rl,1 ho,j(>

I'l<.istl'nte no País, dando-l\\e continuidade e pr."'juctil"H\l\ll (I 1'\ l rvcI u I.c

federativo.



eçONSTITUINTE aONIFACIO DE ANDRADA

...,. TEXTOIJUSTIFICAÇio •••

)~

)~

Parágrafo (jnico - Em época de eleição as empreses mencionadas '
neste Artigo não poderão manifestar preferência por qualquer candidato ou PaI
tidos •

Emenda ao Art.22

Dar-se-a ao Art. 22·a seguinte redação:

Art. 22. O Poder Público promoverá a preservação de bens
culturais de toda ordem, através de serviços especiais que deverãQ
velar pela sua integridade e conservação.

A TV é hoje o mais poderoso instrumento político de qualquer
sociedade. IJ, sua díscíj-Línação no tocante às repercuções poí It ícas elo seu
noticiáric.. é imperativc inerente ao seu funcionamento.

t daí a Emenda.

§ 12- O Poder Público se demolir ou transformar bens cul
turais existentes deverá compensar a comunidade atravá de constru 

ções que o substituam.

No l. 22 do Art.22 após as palavras "conservação","manute!l
são", incluil-se as palavras!! na forma da lei" tornando sem efeito as
palavraske permanê~=i~.~~.~eu valor e interesse cultural~ rr=--

Coostjhdote Bonjfácio de Andrada

_ ••_ PU:NAAIO/c(\"',~slo/su"CO"lssÃo

Comissão da FamíliR, Educação....
_____ T[XTO/JUSTlfICAÇÃO- ----_.

J~
~~

Oq..e se pretmE o:rn a EIIBl:I3 é proteger a situação dos fi] hos adct.ívos,

que efetivamente são iguais aos outros.

O que se pretende á definir melhor o assunto remetendo p!

Ta a l~i ordinária.

m--·------------- U:XTO/JU5TlnCAI;;,o- --- ~ •

Ao Anteprojeto da Subcomissão de Educação, Cultura e Esportes ....

Substituir o Art. 19 e pàrágrafo pelo seguinte:

Art. 19- A lei estabelecerá incentivos de ordem adminis
trativa e fiscal para os intérpretes da cultura brasileira e para'
seus autores e pesquisadore~, estabelecendo uma polItica de estImu 
lo à produção de obras e eventos de significação que proporcionem o
desenvolvimento da cultura regional e nacional.

§ 12- O patrimônio e as manifestações da cultura popular
principalmente às indígenas e afro-brasileiras terão, especialmente
no que se refere a sua natureza e atênticidade, a plena proteção do
Estado.

.§ 39- A lei beneficiará o exercício de profissões atísti
cas e incentivará os respectivos espetáculos de lazer.

(ÇONST ITUINTE

Emenda para a Subcomissão da família, do Menor e do idoso.
O Art. 29, § 19, passa a ter a seguinte redação:

Art. 29 - .......

§ 19 _ Os filhos, nascidos ou não da relação do casamento, e os ado
tivos, tem iguais direitos e qualificações, sendo proibidas quais 
quer designações discriminatórias relativas à filiação.

JUSTIFICATIVA

BONIFACIO DE ANDRADA

2!!2.1..!.f.!.f.~1 I V A

A emendas acima visam definir de uma forma mais clara '
com redação que nos parece mais adequada os propósitos das disposl

ções aludidas.

.- Tt"llTO/JU5T1fICAÇio _. - o

Ao Ante-projeto da Subcomissão de Ciência, Tecnologia e Comunicação...

Emenda do Art. proposto da
Subcomissão de Ciência e TeE,
nologia e' Comunicação.

Onde comunica
Acrescenta os seguintes Artigos:

Art.. O Noticiário das empresas que gozarem de concessão, auto
r ízação ou permissão do Poder Público não deveo:nter propaganda direta ou in

~eta de entãdades polít.icas, procurando divulgar notícias isentas.

r='I-------------- TEXl'o/JUS1IfICAÇ'O-----·· -

Ao Anteprojeto da Subcomissão da Ed~eação,cultura e Esportes ....

Emenda ao Art. 23

Dar-se ao Art. 23 a seguinte redação:

Art. 23- São livres a circulçaõ e divulgação de obras '
culturais, respeitando o disposto nesta Constituição.

Aos parágrafos 19 e 29 do Art. 23 dar-se-a a seguinte r~

dação:
Não haverá censura policial nas manifestações culturais

de qualquer tipo recaindo sobre as mesmas providências relativas ao
seu acesso pela comunidade de modo que haja uma seleção de pessoas'
para tanto, de acordo com o Conselho de orientação Cultural a ser

cr iado em Lei.

A redação do Artigo do Anteprojeto nos l~va a uma orde
nação pouca eficiente. Por outro lado há que se criar uma entidade
para coordenar o orientar as normas legais nesta área.
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Ao Ante-projeto da Subcomissão de Educação, Cultura e Esporlcs.
Emenda ao Art. 26.

• - -- -- ---._- -- TU:TO/JUSTlflCAÇÃO _.

tJ"------------------AUTOR- -- ..
~CONSTITUINTE OONIFACIO DE ANDRADA

TE:XTO/JuSTlrlcAçÃo-----------.- ._._~-- .- •• _----

Ao Ante-projeto da Subcomissão de Educação, Cultura e Esportes ...
Emenda ao Art. 18

~
~

___.J
l:~-~~~I\- ~~;:~~~~;~S~~/S~B~~~~~~i_~[~p~~~~s '.:~ no J

Substitui-se o texto pelo seguinte:

Suprima-se os artigo.s 2S e 26 por ser matéria de competêD.
cia de outras comissões.

Art. 18- O Estado garantirá a todos os cidadãos o exercício
de direitos no tocante as atividades culturais, dando dando proteção

e incentivos ao desenvolvimento da cultura.

111- Pelo reconhecimento do POder Público às múltiplas ex
pressões culturais da realidade nacional, visando preservar os valo
res, a identidade e a memória da comunidade brasileira;

IV- Pelo dever do Estado de preservar e ampliar a função I

cultural dos me10S de comunicação, estimulando o seu inlercâmblo, z~

lando pela preservação da língua portuguesa e os modos de vida exis
tentes na comunidade brasileira.

o Art. 18 cri~ a figura dos "direitos culturais r , o que po
de provocar confusão com termos equivalentes, dificultando assim OS

objetivos que se tem em vista.
Por outro lado, os princípios estabelecidos são repetitivos

razão pela qual se procurou resumir a redação dos mesmos na forma ael

ma p,oposta.

Parágrafo ~nica- Os dire1tos à cultura serão assegurados:

1- Pela libedade de cada um em criar e divulgar valores e

bens relativos à cultura.

11- Pelo dever de cadr um dar a sua contribuição à cultura
de um modo geral, defendendo os valores e bens a ela relativos pode~

do inclusive denunciar na forma da lei os atentados contra a mesma.

JI_IJ 800537-1.
._---

L8",. ~~7

E ESf'ORTF_S. ~.:.._J .

-- -- -..-r-.------ ..------ TEXTOIJUS1,r 1C4çÃo - ~._.

Ao Ante-projeto da Subcomissão de Educação, Cultura e Esportes ...
Emenda ao Art. 15

Suprima-se este artlgo.

A criação de mais um Conselho Nacional de Educação, além de ser incom
patível com o texto constitucional representa mais um passo para fortalecer a bu
rocracia federal contra os Estados e desvirtuará a educação no país, que vive ho
je a crise do sufoco burocrátlco, ou melhor dizendo, a intervenção do Poder Cen 
traI sediado em Brasília sobre os Estados brasileiros, no fundo'transforma-se- à
em mais üm cancro técnico burocrático muito ao gosto das tendências autoritárias.

~----.----- -~--------.--AUTOIt-__ ~_

CONSTITUINTE BONIrACIO DE ANDRADA

(J-- _"W • -- -- •• 0 _. __ •__._-- "'IITO~- -_. - -- --

CONSTITUINTE BONIn\CIO DE ANDRADA

--------.--------------- TCXlO/Jl''itltICI'ÇÃo - - -_"

Ao Anle-projeto da Subcomissão de Educação, Cultura e Esporles.
Emenda ao Arl. 12:

Art. 12 - O sistema d~ ensino será regulamentado em lei'
estadual ou federal, conforme o caso, estabelecendo diretrizes rel~

tivas a eficácia escolar e para o aperfeiçoamento da sua respectiva

rede escolar.

J U S T I F ~ C A 1 I V A

Também no Art. 12 como no Art. 10 há impliritamente uma'
prepo~derância da União, porque a lei complementar ali mencionada
será federal. Através del~ se estabelecerá um modelo único centra
lista, ante-federativo, o que é incompativel com o princípio da Fe

deração.
Deve-se portanto criar mecanismo referente ao aperfeiçoa

mento educacional dehtro de u~a perspectiva verdaeiramente cultural
em que se lava em conta as diversidades regionais dentro da unidade
nacional.

t:= '---~;~t i tuin~J.!~r~i fiÍ~j~_~~~~_;~r::']~~ .__. .__. __

t~.cDJilissãtLJja..fl1mílí'4~~~:~~;l~:,_~~;;l~~_E'..I?Q~!.tf."w._.__ . J
• lr ..l.' ....,·l 1,..t.Ç.O

Ao Anteprojeto da Subcomissão de Eduraçdo, Cultura e Esportes ...
Emenda ao art. 2º.
Substitua-se o ilem. .!. pelas
palavras:

" Item I - Democrat Ização da educação escolar"

JUSTIFICATiVA

" O ensino do cooperativismo e do associativismo constituirá di~

ciplina de matrícula facultativa nas escolas e instituições de ensi
no de todos os graus "

JUSTlFICAÇAO :

O movimento cooperativista, na sua concepção moderna como siste
ma sócio-econômico, contando apenas com 143 'anos de existência, vem
atuando em todos os continentes, tendo-se evidenciado como um ins _
trumento eficaz de organização democrática da sociedade, uma forma
adequada de distribuição da renda e uma alternativa eficiente na
busca do equilíbrio entre o social e o econômico.

Diante dessas evidências, os governos das mais diversas tendên
cias politicas têm' aberto espaços para o sistema cooperativista, in
serindo-o pa própria constituição como, por exemplo: Iuguslávj~

Tchecoslováquia, Itália, Espanha, URSS, Grécia e Portugal. Inegave!
mente, o cooperativismo se constitui na ~elhor forma de atender aos
anseios mais profundos do homem, que são a igualdade e a liberdade.

O cooperativismo é um movimento autogestionário. no exercício '
pleno da cidadania onde, p~la aplicação de seus princípJos nortead~

res, gera as condições necessárias para a formação de pe~soas que
passam a interagir umas com as outras, praticando ajuda mútua.

A democratização do ensino escolar deve ser geral e não apenas nos aspoct os

indicados, sendo que a palavra "permanência" nos parece um tanto des locaca no tex
to

o Sistema Cooperativista valoriza o trabalho, gerindo os meios
de produção e destinando-os ~ara a satisfação de necessidades pró 
prias e da sociedade em geral.



.1~ • '.~. ComIssiO clãF_ ela~, CuItunI e Esportes', ela CIencII e TecnoIogIII e ela Comunlalçio

No que diz r-c apc i t;o ü dC'f,n'ç~o de' cmpr-o s a nc1c.onal, )iO

mos, do op ~ n i ão que til I C'OIlC"C' i t.~Jo.'Jç~~ CíÜW'" i e no Ci1r'; t u I o do Or-de-m [(·u~
JIlIC.l, f' neo no fhlrtp ,..c l e t r va .1 C'l'nelel (' 1('(""oJog,.1. Sucwr~lmos, <I" to

do 1I10do, que seja u t i l r z adc esta ["('Odüç~o, CÜ50 dC'~ld'1-5C'·p<'l.l s uo IIhln~
t~rlç~o n~~tu par'tr d~ C~rta M~gna. -

ASSim, rlOSSü propos~a p~ril a con("C'lt\Juç~O dC' ('mprC's.J rl~

c r o na l ICVil em c orrt c Fa t or-c s Ob.iC'tIVO~, tais como R(,"'dC', mo r or-r o do c..;-
plt~1 votante c IOLül de COnSJtlJIÇ;O.

Gcr-ent c c-s o , t.lmh;'m, Iguuldtld(' de r r-o t o rno n t o 1'.1P.l o "t1I'i

tQI ~s1ran9C"~ro, ~('m del~ür (Ir ut('ntul~ ~'urü r~~o~ l1\'(, 1"'(I~'~ln 1'(lltJl'I'I'r~

do s c rp l i no ('~Jlc(";fl(· ..1, t ..'I~ ("OIllO " C.1Plt.lll:..1Ç~O C' o d(,·-,C'I1\oh ill1('1110 d.l

empr-o s o noc I o n ..l I ..

Considerando os valores extraordinários de democracia, solida
J -

,riedade, civismo e justiça social, incorporados pelo cooperativismo
, :e associativismo, pleiteamos que este sistema seja ensinado, na teo
,ria e na prática, como exigência constitucional, em todos os'niveis

I'do ensino brasileiro, divulgando seus princípios e sua doutrina, co
mo forma alternativa de organização sócio-econômica da sociedade.

~---- .----.----- -- •• _----- -t.~::;/J""I, l."....~ -- -. - - ---- --.~.- ----

~ê-SC a sequrnte redação ao § I~ do artigo_6~ do An tcpeoj e tc Fin'al da Subcomi s
são da Ci ênc i a e Tecnolog ia e da Comun i ccçco ;

.I U S T I F C A T V A:

§ I~ o acesso mencionado no caput deste artigo não será assegurado aos as sun

tos relacionados ao sigilo comerc i a l e industrial, ã defesa Q ã soocr eru a

da Nação.

JUST IFICACÃO

----- - -------- ~---- AutOR - --------- - - - - - --1t: DEPUTnOO VALTER PEREIRA ~~
~

IncJu~iu-se, nas hipóteses de não acesso, o s l ç l l o comercia) e industrial, que, LI

nosso ver, merecem proteção adequada de sua confidencial idade.
EMENDA Nº

nologia e da
tual art. 9º

Incula-se no Anteprojeto ·Oa Ciência e Tec
Comun l.cação" artigo, 'numerado como 9º, renumerado o a
como art. lOº:

Constituinte JOSÉ E~~~~A------------- --]

ifr ------- .,------------- - rc.-r(l/.tU:iffr1c.ç.i.o -~--~.

Suprima-se o § 2? do artigo 6~ do An t epro j e to Final de Subcoml s sjio da CIência c

Tecnologia e da Comunicação, que tem a seguinte redação:

.. 2~ - E vedada a transferência de Informações para centrais estrangeiras de i1!.

mazenamento e processamento de dados, na forma que a lei estabelecer.

JUSTIFICAÇí\O

Suger imos a supressão do di sposi ti vo supra, poi s tra ta-se de texto que condena o

Brasil ao isolamento ;nternacio~al impedindo, no médio prazo, o ingresso de i,!!

formações fundamentais para nosso desenvolvimento tecnológico, não condizendo
com a real idade i nternac. lona I , na qual o fluxo de informações deve ocor rer livre

ment;, em ambos os sentidos ..

---------_ AlJt(l"

lo.., C..:;o_n..:;s.:..:t I l li I n tt, JOSÉ EGR LI A

, -------- -- --_ •• ~--- --- --- "ltCo'.ItJ!>lU'~"1;iC' __ ~ __

()~-sc no '1rtigo 32 do AnlC"rWClJC"to do s t a SuhC"oml}oh~n, ,1 !->('UUlllfc "('<1,.
<;ao:

Art. 3 2 - Cons i de r-o-c s e C"mJ..'i'''c~'l noc I o no I cH1Ul·l ..l c o n s t 1_

tu; da s<"gundo as IC' I S hr-e s I JC' j r'l~t com eodc c f or-o no R,....l<;. f' (' com m.ll o
r-r o s i mp l o s do c ap r t o l vo t an t c em m~o::. do br-o s r l e t r-o s , Ih1 rnl'llhl d,l It'~'~

§ 1 Q - Ao c ep i t.o l o s t r-o nqe I r-o que- !:>(' I nv c .... 1 I" no pu; c;, s o

r",; d i s.pc nso do trQt ..amo nt o jur;dl("O Igu..,llt~I'·IO ,10 c o nc e d r do ,lO cap,t.";-,
nele I o Ih' I .

§ 2~ - A .rcg'Rlaç~o ol~dir\~ria, ('Om r'I'\ç~(ldo 1,\fC'r'VN~V ,\~
c i nno l do F s n r do ne s- p o ] i t i c-o s de.' dv s e n vo l v r mc n t o ('con;;I1lIC(l, l'(uft., ...;

tabC'lvC'vr c5tfmu(05 cxclu~lv~s ~b <"nlrrC'~as noJClon~fS.

"Art: 9º - O Estado garantirá a proteção e
o fomento da tecnologia nacional, em áreas de relevante interesse
social, alocando recursos regulares do orçamento para investimentos
em pesqulsas.

Parágrafo nnico - Para os efeitos deste ar
tigo, são áreas de relevante interesse social as de produção de al1
mentos e remédios, as de saneamento, preservação ambiental e ger~

ção de energia.

JUS T I F I C A ç ~ O

Só é saudável o desenvolvimento quando o seu
objeto é o homem.

Investir na t~cnologia nacional não consti-
tui apenas o meio de emancipar-nos da exploração estrangeira. E, s~

bretudo, o caminho que nos leva à solução de graves problemas soc1
ais decorrentes, principalmente, do desordenado crescimento demo
gráfico e da pobreza Que nos afligem.

l!JC Del'. PAULO ROlll.RTO ClINHA

Substitulr o § 29 do art. 16 pclo'segulntc:

" § 29 - A empresa que mantiver escolas ou bolsas de estudo

para empregados e filhos d~' empregados poder5 dascontdr as

sa despesa do r'e co Lh í men t o do sa15rio-C'ducaçiio tl
•

JUSTIFICATIVA:
o o

o objetivo ao princípio é obri~aJ: ã emp1't'sa "a au n r s t i a r <'n' 0°

sino para os empregados cé não Jun c Ionfi r i os , cxp re s s ão de s t i n.ula



I

IVlctor raccioDi

Estas contribuem na diminuição das contas do go 
verno com a Educação , pois se elas não existissem o país teria que
investir uma fábula na construção de novas escolas, e na manutenção

das mesmas.
Sem incentivos por parte do governo é pralicamente

impossivel a manutenção das escolas particulares, levando ao seu de
saparecimento, o que traria um prejuízo para a Educação e as finan

ças do País.

.--------------- .."TO.--- .....

1----------- ,.'"rllÀlllo/co"I".O/~l,l.CO.I'sio -.

Com. do F~l1., Educ., CUlt., Esp .., Ci, Tcc. e Co"'Ul'liCaç30

a servidor p6blico] e os filhos d~stes. Não sendo especialidade

da empresa a atividade escolar, a manutençio de estabelecimento

de ensino poderá fic'r mais cara. A bolsa de estudo equivale i

manutenção do escola, com a vantagem de 'do s ccnt ru I Lca r c dos bu rp

cratizar o atendimento.

--------A.,O.----------l [§C Del'. PAULO ROBl:lrJO CUNllA, ~A :

•(\\IlSS\O Il.\ 1''''1. Il\ I'Il1lC~"~;;:;.;;J~~~ ..·;;I:~"·;:~i'(~~~l~~~_~n~;',;]. 800547-8
SUOCOMISSAO DA E.DUCAÇA~_, _c_U~J,~~~""~"'~,r!'-O-R-I-t.---

!------------------TI:XTOI"'""ltlC.;.O----- ..

Acrescer ao § 49 do art. lI, a seguinte expressão:

", cabendo ao próprio est~belecimcnto fixá-las se mantido
pela iniciativa privada".

CAPITULO J:

DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

Eacnda Substi~utiva<aoAnteprojeto da SUbCODiss~o de Educaç~o

Substituir o art. 12 pelo seguin~e:

"Art. 12 - A educação, direito de todos e dever do

Es~aç~, livre ~ iniciativa privada, será promovi~ü c

i~ccn~ivada For xodos os meios, com a colabornç~o ~a

familia e da comunidade, visahdo ao pleno desenvolvl
o Estado 1Jão deve de forma ãiguma Ln t e r âor Lr sna, esfer3>o~

con6mica financeira da escola.particular, porque, constituindo
o s e l a, o~ção, -não devem, <os .Po de ro s • Púb l i co s , 'Só'b pena de acubu r

se responsabilizando por eles, ser diretamente ou indlretume!!
te CUlpados por sua inviahllidade, acertos ou desacertos.

menta da pessoa c ao compromisso do ensino com

principio~ da liberdade, da democracia, do bem

e do repudio a todas as formas de preconceito e

discriminação."

os

comum

de

l
.IUS~ I F IC.\~Ã<l·.

o Artigo deve consagrar ~s grandes princfpiob filos~

ficas que devem fundamentar a educação. Dentre ~sses princ;pios, ?on

sü9r a-se o da democr-e t; i zação, o p Iura I i smo e a I i berdadc, como di rc i

~o de todos que quiserem ensinar e dos educandos, por si ou por seus

~esponsáve-is.

Acrescer no Início o inciso 111 do art. 89 a seguinte expressão:

"nas instituiç6es públicas,"
Victo Faccioni

JUSTIFICATIVA:
~~--'--------------- TC1tO/"uSllrle ..;lo--- ...

Impossível que a constituição obrigue a ãns t i t urç ão priv!!,
,dao, respons ãve I pela criação, 'manutenÇ'il'o e r í sco "d~ f'unc ronamon
to do estabelecimento, a forma de se dirigir e de se orgunizar,
salvo seo o intuito for "loOdc' e Lí.mí.na r-csc a inl~iativao °pal/t~6Ull!r'

no eClnsino.

pr-~~utado BOSCO FRANÇ~·'o.------.-----~_=:J I~ I
rrr---- \1..\..\.\..0_Q~- - ''''''''''''''·''''.''""o.",io .". . - 800549-4
~ SUBCOMISSAO DA EDECAÇAO, CULTURA r ESPORTE) !

- TUTO/~lJ$ltftC ..ç_o --.:;---__' _~ • __' _._,

CApITULO I

DA I:DUCAÇl\.O, CULTURA E ESPORTES

~~A SUBSTITUTIVA

substitua-se o inciso 11 do Arti~o 29

do Anteprojeto Constitu<::ional da Subcl;>l"íssão da I:ducac-ào, Cultura e
Esportes, pelo seguinte:

- --7'lrt. 29 •..••••••••••• , •••..•....••••••

11 - pluralismo de idéias e de 1nstituic-ões
de ensino público ministrado em estabelecimentos estatais e part!
culares.

Dê~se ao artigo do Relatório final do Anteprojeto
da Subcomissão da Educação,Cultura e Esporte:

A seguinte redação:
Artigo 7º - O ensino é livre à iniciativa prlvada

observadas as disposições legais, sendo permitido o repasse de veE
bas públicas para criação e manutenção de entidades de ensino par
ticular.

JUSTIFICA,:"ÃO

- Considera-se público tudo anuilo ,~ue

está aberto livremente ao povo, ou seja, ao grande núblico, regi

do pelas normas legais.

JUSTIFICATIVA:

As escolas particulares são de grande importância

no c~ntexto Educacional do País.

- ~uanto às Entidades Mantenedoras, os

estabelecimentos de ensino públicb se dividePl em estatais c nart!

culares.
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CAP!TULO 1:

DA EDUC1\çAo, CULTURA E ESPORTES

C1\Pl'l'lll,O I

D1\ l;DlJCAÇl\O, cui.runx 1: J(:'l'OR'!'J.:,<:

EMENDA SUBSTITUTJ:VA

Substitua-se os incisos V e VI do Artiqo 29 do Antcoroje
to Constitucional da Subcomissão da ~ducàção, Cultura e Esporles, pc=
los seguintes:

Art. 29 •• ; ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ,.
V - Garantia de ensino fun0amental aratuito oara todos, em

estabeleciwentos estatais e particulares, respe~tando:se o direito de
opção da família ••. - -

VI ~ Gratuidade de ensino nos demais níve~s, eM estabeleci
~ntos estatais e particulares, para todos que comprovarem ~nsuf~ciê~
eia de recursos.

r:mcnda Suprcssi va no l\...'l.teprojcto da Subcor'j !.r.iio de ):('tJe~H;5o

Suprimir a palavra "púbLã ço" f rcdicl indo as~jll' o 'drl i o o r

t
l 1\r l . 39 - o dever cio Dntac10 com o on-i í no ('C' lo-

elos os brdsj J eiras cfoLJ.vilr-Bc-tí po J 11 r: t.COUJ D

te$"- Óbr~(HlçõCS:

I - ,'

JUSTJF1:CArÁo
JUSTIFIC1\Çiio

~ dever do Estado ~e aarantir a todos os conhecimentos
fundamentais. Não se entende como país civ~lizado, no Século XX, aoue
le em que alguém tenha que pagar para apren~er a ler e escrever. -

• - O direito de ooção da famí1~a é sagrado. Cada pa~, ca-
da família quer, deseja e deve ter a oportunidade de e~ucar-se~--
lhos de acordo com seus princípios, suas crenças e suas convicções e

'não aceitar a simples instrução iwoosta pelo Esta00 ou Dor Que", ouer
que seja. I . •

A gratuidade para aqueles que apresentam insuficiênc~a

de recursos é necessária para dar oportun~dades iQua~s oara t000S,
evitando-se assim a formação de elites intelectuais de class0s m>~s

abastadas; d~minuindo-se os desnive~s Que provocam barrre~ras estrat~
ficadoras, equacionando-se, finalmente, os nive~s soc~a~s. -

A con at Lt u a câo (1('\,0. ap l í.car ...sc a Lodos, os brru.v Lo í r o s ,

em j gualdadc c:c cond H;•.()C'S sem (lua] ouor l r.po de di "~('l ~1'1~nat;:J.(), coJ)-

for~e p previsto no art. 19.

t:~;-;~~~ACCIONI '_u,••~. • -==J
• -, •__ ,.U.TOIJ"'511fICA~..O----------_._--.------ ---

CAI'LTUr.o I

DI\ l:nuclI.çi\O, C\JL'l'UHi\ r. r.SpOR'rr.S

l\crcficcr ao § 49 do art. 11, a sC~(1uJnl(' (· .... prc....;~n:

JUS'fIl'ICM'í\o

, cabendo no »rôor í o est~11)elccl.Pl(")110

{ix~-lasrs0 ~nntido !,cla 1nj~jaljvn

nrLvada . 11

Victor Facci9n~

_ .....---------- 'Lttu,IIt"O/CCWlSsi.ot&UII,eauSsÃo

• Com. de Fam., IX!uc., CUlt., J-:sp., Ci, "l'ec. a CotnJ.t11cac;50

.PJ.;....-------------- ..uro.---------------

CAPíTULO 1:

DA EDUC1\çAO, CULTURA E ESPORTES

ERenda Adi~iva ao An~~projeto

Acrescentem-se no art. 2 2 os se9ulnt~s Incisos VI I

o Estado nno deve de !'o:r!"él n],owVlü í nt.cr r'cr í r na

esfera cconôn í co-f) nanco í xn (lu c scol a ')':lrti cu] .ir, nor-ouo , conRt.:'!..

tu~ndo ela opcâo , n30 dovon os Poderes Púb'licOfi, sob lK"n;t ll(" ncn

bar se r~sponstl.bi 1)'zrmdo por ('1 cs , ser d í rc t runon t.c ou :i JH1J )"plill'lCn

te culpados por sua inviabilidüdQ, acertos ou desaccrLofi.

e VIII:

,,' VI I - garant i li de bo I sa de (>studo a todo

~~tl"'':H' cns i no, com I nt.cl-venç~o do e Po

deres P~b I i cos apenas pal-u que se c-umpr-e

a Icgislaç;o do cnsino. u

~c----------------- f[UD/JUSTIFI'A;i.O-----------------...,

~
~

Vielo Faccl.qni

CI\PITULO I

DA EDUC1\çKO, CULTURl\ E ESPORTES

~ ....t,,;.••otcC'""SSÃO/lU.'O ... ,SÃ;)---------

Com. de rnm_, Educ., OJlt., J:~p., Ca , '1\,<". c CQ{T\.lt}lC"ilC;:;Ode

nüu- a<iu~ I (>o que, não dispondo de r-e c ur-eo s ,

for atendido na es~ola p~bl ica,

VI I I - ga~antia ~ iniciativa privada

JUSTl FH'AÇÃO)
E~enda Subs~itu~iva ao An~~projcto

'na e s co La pública, o Estado, para 9al:antir a e f'c c r va ~JI'atuidad" de o n

sino, deve üsse9urDr-ll\c~ ütr-av~s da bolsa J~ estudo, üs ~ondiç~~~ J~

atendimento.

Se o alul\o n~o dl&p~c de. recursos e nao c atendido
Subs.titua-se o Inciso VI do art. 22 pc lo s c qu i o t.o r

" VI - 91'atuidade de ensino, aos que ~Ol"

provarem necessldüde, em todos 05 ni-

Se ~ ES~Ddo nao rcstr-ingll- SUQ Intervcnç~o 1'0 ~1'5Ir'o

part i cu Iar apenas para asse9u"ar o eumpr i mcnto da I C9 i s Iaç~o dc CI)S ,

no, acabar~ se tOI"'nündo rcspons~vcl por sCU& erros e üc~rto~, II\clusi

V'e financeiros.

- ----v-c i S • "

JUSTI F IC"çÃ~

A escola púb~i~a n~o.atinge todos os níveis e todos

os recantos do Pa;s. Há nccPssldadp. de garantir a gratuidudQ não ~~



Vlctor raccl.oni

~ ,1,(1C."lo/co u"'i:olll.ac:OIlISsio------------
l'JC Com. de Fam., rcluc., U1Jt., r;sp., Ci, TL"'C. e C01I1.UllC.Jt;';O

~ AUTOIt'---------------

l?

r:-r-------------o---- lCll.lOI,lUSlltlC ..,io-----------------,Por outro lado, sc.houver alunos que, por condiç~cs

do ensino publico, sob pena de se deixar muita local i~ade e me muitos

ou r-s c s sem atendimento da respectiva popt.ílação escolar, por falta de

escola estatal.

..,.,C-o lCXTOIJUStlrlc:..,io o~.,

CJ\pfTULn I

DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

cconôm i cas ou por op çe o , n~o qu i ser a gratu idade, j mporvt an t;e que

se d~sperdicem recursos.

n Par~9rafo ~nico - N;o se consid~I·~ re

passe de verbas p~blicas a conCCSb~O de

bolsas de estudo. de valor isual ao cus

to-aluno e~ estabelecimento ofIciai cons~

tt' parásrafo:

Acrescente-se ao art. 72 do Anteprojeto o scgul~

Enenda Adit.h-a ao Anteprojeto

CAPl~'UT.O I

DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

8
-
EMENDA

800557·5 ,

Vl.ctor pncciqni~,-' -=-- J
r----------- ,t.t.N/."lo/c::clllISS;.ollU.COllIU40----------

W. --,C C0In. de rum., r'i!tlC., ccu,; Bsp., ci, Tec. e C0 IU'1íC.lC;.ír::, J

sas de estudo,

ao aluno c nao par~ a criaçao e manutenç~o de escola pnf·tictll~,·. Pnro~

e s s e qur-er- o aténd Irnc rrt o pleno de todos, scm o r I sco de fa Il:.... - -e-e-e-e-l-r.....-l

p~bl ica, neccss~ria a prcvls~o da po~slbi I Idade' de con~cs~~o de bol-

Emenda Substitutiva

subs t.a eua-cse o art. 79 do Anteprojeto da subconu s sâo c'e
Educação, Cultura e Esportes pelo seou~nte:

"ar t , 79 _ O ensino é livre à Lní.c í a t í.va priva
da, observanas as nJ.sposições na lco1s]i\ç50 ele
ens ãno ,
Paráq~af.o-Onico - As entinac'es cart~culares ne
ensi~ozam ne autonoMia a~Mlnistrat1vu e tl.
nanceira, scn~o proibj0a nualaucr l.ntcrvenção
ou ajuda finélJ1ceira por parte elo poder oúb La.co a
estas ent~dades."

JUSTI F ICAÇÃO

A bolsa de estudo constItuI bcnef;clo pr-e s t odo

---- --_ t[IOQI""Stl/IC ..;i.:o .--------- - ---~ - -- •• _-_

____ AUH·~·------

CIIP!'l'UT,n .I

DI\ l~DUCAÇÃO, CUI.'l'URI\ I~ F.SPOInes

iT---

--] §l'EMEI'fD.\

~
---- ----- - -- ,... ,,,""'t'/CC""S,,t.-, t .. ·':.("IIlS'Ã~ -- ------- -- •• -~-~--- • J 800560-Sí •

• ('f.:'.l. lO. !'.Cl., n~,'."., C':.:Jt·., r' ... , Cl, '1\''". ~~ l\'~i:lil'l"-)
--------------_. ------~ ._--- o _~~ o. ••••

O Estado não deve ~nterfer~r na esfera econôPllCo-(~n"n

ceira da escola part~cular,

O Podor públ~co, através de crun Irrue r aiuc'a 'f.~nilnceira
ou intervenção na esfera cconõ~l.CO-f1nance1ra, acaba no qC rCSponS3
bil~zar direta ou indiretamente celos acertos ou <'lesacertQs da esco-
la de livre ~n~ciativa. .

.roSTIFICAÇ1í.O

Victor Foc('ioni

Com. cc Fa-n., Eeuc., Cult .., y.~sp., Ci, Tec. c COf:'U'lic.1r;iio

,,- AUIO"'- _

,- 'Ll_;".OlcC\lI'S.;OJ.UICOUJS'Ão----- _

~
..,.,r----------------- 'C'tTo/JUSTI'lc ..,io-

rcdiq~ndo-o

Sunrima-se a palavra "pübLico" no fi 19 t)o .i r c , J ~,

aSSi)lp

U§ 19 - OS z'ocursos n que ~"l se rosoxo o

"c apu t " deste artiCfo se do s t.Lnnm ii ox
pansfío ele OrCl.ta de ensino f undnmo nt n Lv"

JUS'.i'II'J C;.C:-.l-;;O

CJ\p1'.rur.n I

DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

Emenda Supressiva ao Anteprojeto da Subcomissão de Educação

Suprimir no art. 79 a expressão: "sendo proibiê'o o

r~passe <'le verbas públicas para criação e manutenção de entidades'

de ensino particuIares".

Pl6opõe-sc a !Juprc!:iH5o c1e1 nnLlvrd "púbJ, ('('1 I! DeU·tI

a cocrêncin com os princípior, ele iC1U~11c1 ..1c.1C.~ de lodo'; or; 1)] ',:.J JCiT()~,

om direitos e em condições.

Os recursos deveM ser ilp11codos ni15 forMn::; ele se

conseguir a maior nrodutiviuud0 Dosnível ••

~
r-------------- autOIl•_ v i c tor Facc~on.i

T("rOIJustlllc:l~Ã,O---- _

t dever do Estado promover o ensino através ne loê'as

as formas possíveis e eficientes, seM discrlminação e asseauranno

o efetivo direito de escolha, de modo oue os recursos públ~cos bc

neficiem a tonos aqueles que os geraram.

nor outvo , i'(~o: se il cscol?- "úhl.JCi1 nfin cnns("(Il)l1- r1.", 1

,tl'nc1i r 'c n t n 11 tocos o Cf"" tnci'ls l1S Jncnljc1 ..clo~. i1 Q()11Ul.,;lC"otÍo <.'!;.en],:"\r

eicr~á ~cs~~~V~aõQ.

C1\l'f'l'ur.o I

DA DDUCAÇÃO, CULTURA ~ CSPORTBS

Enenda Aditiva ao IInteprojcto

1\crescer no início do inciso 111 do 1\rt. Bc;> a scouin-

te expressão:

nas instituir,ões públicas, "



VJ.ctor Facc;l.oni
Jl)STIrlCllrÃO

Impossível que a Const
6itu1.<"5o

obr aquo il insti tUJ ("ão

privada, resnonsável pela criac-ão, I'lanutcnr.ão e r~sco de func)on~

menlo do estabelecimento, a forMa de se d a r í q í r c de se orctan r za r I

salvo se 6 intuito for o de clil'linar-sc t1 inicittLivél: !)~1rLic111ü.r -no

ensino.

,- AUTOA _

E
-,- ,\,f:Jf...llo/cc'la'"'o/cUllCOItISSio---- _

co-a. cC: Farn, , L.duc., Cult., t:sp., Ci, 'fuc. a Co"U"~C.:lç3.o
...,.., T(UO/JUSTlflcAÇi.O ...,

CAPíTULO J:

DA EDUChCÃO, CULTURA E ESPORTES

Emenda Aditiva ao Anteprojeto.

Inclua-se no art.' 79'0 seguinte paráora=o:

... "U101l--------------
"Paragrafo Onieo - As entidades de ensJ:.

~BO ~articular oozam de autono~ia na

sua oroaniza,ão didático-adMin~strati

va e financeira. 11§ A.
- 800562·1

da Ciência CJ
Constituinte VICTOR FnCCIONI
~ -,-__ PLIf,NAIIIO/eo"lssÃo/sulleO..lssio----

fi Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes,L Tecnologia e do rrxnun.:Liicc.a<JJççiã:lJo:L...:..---=- . ~

________________ tt.:nO/JUSnFICllç;,O----.--- _.-

Ao nnteprojeto Constitucional da Subcomibs~v VIII-a.

Subcomissão da Educação, Cultura e Esportes:

Art. 8º _ EMENDA: Suprimir, no final do artigo, a e~

~ressão "obedecidos os seguintes
princ~p~os: "e, consequentemcnte,

suprimir os incisos 1, 11 e 111.
JUSTIFICAÇÃO

JUS T I F I C A ç A O

O Artigo 8º inclui todos os tipos de Instituições de I

Ensino Superior, sem diferenciação.
Ora, as características dessas Instituições são dl

versas, seja em sua natureza jurídica, organizacional, financiamento,

etc.

Im~e-se afastar do ~stado ~ual~uer re$nonsabi
lidade pelas condi~õcs adwinistrativas e financeiras das escolas

particula~es, quer ~orque sejaM livres, quer porque a ~ntervcn~ão

na órbita administrat~va e financeira acabará nor comnroMctcr o

princípio de verba ~ública para a escola púb11ca, resnonsabilizando

-se O Estado por erros e acertos adMinist~ativos e econômicos.

Não se pode caracterizar constitucionalmente, " in

dissociabilidade do ensino, pesquisa e extensão para todas as Institul
ções. ~ perfeitamente admissível que existam Instituições isoladas de

boa qualidade, que se dediquem à formação de bons profissionais de ní
vel superior, sem necessariamente, se dedicar à pesquisa e extensão.

Isto acontece em muitas Nações.
O próprio caput do artigo afirma "gozam, nos lermos

da lei •.• ", portanto, não se justificam na constituição os incisos I,

II e IIl.

CAP f'l'ULO I

DA EDUCAC~O, CULTURA E ESPORTES

Emenda Aditiva ao ~~teprojcto

Com. de F<1m., Educ., CUlt., J:s;>., C~, Tcc. e ccowucacão

&UfOIt _

Victor J:acc.10ni

~.__--_- -_-__ T['UO'.lV'f1raClçio--------------

..... ,t.t"i.II,o/ee.."sÃo/lu'eo'fluio -,

r=l.
~,

aU10llt--------------=:J
Victor Faccioni

...,.., ,"'I"i.,,)/c.culs';:o/'IJ.C~vl,,i~-----·------__.

Com. cc fcUTl., F.dcc., OIIt., l"~~·,., Ci, Tec. a Ce-...~l'llC'açdo

...,.., --,- '«ltO/.lIl'IIII( ...; ...O

Inclua-se noart. 79 o seguinte paráarafo:

CApíTULO r
DA EDUChC~O, CULTUfu\ E ESPORTES

Emenda Subst~tutiva ao Anteprojeto rla Subcomissão ~c Enucação

" Parágrafo único - O poder Público some~

te intervirá na escola particular nara

~arantir o cumpriMento da leaislac-ão de
ensinoU.

Substitui~ Ó 1neiso II.qo art. 89 pelo se~uintc:

"XI - padrão de qualidade indispensável pa;a
que cumpram seu papel de aqentc na cultura, da

ciência, da arte e da teçnologia do país.

JUSTIFIC~.Ç'.ÃO

JUSTIlrIChÇ-Jio

Em educação, náo se pode estabelecer o "panráo un~tá

rio", sob pena de não ocorrer a' evoluçáo', senc'o típica em educação

a divers~dade. Não se pode cercear a criativida~e e a poss~b~lL~3dQ

de adaptação às circunstãncias e co~dições das. instituições e das
peculiaridades de cada região, sobretudo num país de dimensões co~

tinentais.

A escola particular há de constitui_ wcra onc-~ nara

'aqueles ~ue a ela derel'l ~referência. t nreciso, ~or isso, nara'foE
talecimento do ensino oficial e não co~~ronctiwento do Estado com

a escola pa~ticular, salvo para verificar q cumpriMento da leqis

lação de ensino, sob pena de se envolver C~1'l a escola nnFticular,

responsabilizando-se por suas práticas, desncertos ou obriga~ões

financeiras, comprometendo o princírdo est~bclecl.do no "canul1t
•



_J

tCXTtI/..lU'"TI'I:J.;,;,io _

CAPíTULO r
DA EDUCAÇÃO, CUI,'l'llRA r: r:SPOR'l'ES

I:menda Substitutiva ao Anteprojeto da Subcomissão do r.cluc<lç,io

,'~ JUSTIFICATIVA

A palavra "nacionais" foi.,peti..ada do texto original, tendo em vista
a visão de concessão de incentivos a organismos não definidos como
nacionais para o atendimento de objetivos e prioridades nacionais, a

:. critério do Congresso Nacional.

Quanto aos assuntos abordados nos 'parágrafos, por serem matéria de

legislação ordinária - como constan.e dos próprios textos - não de
vem tolher a liberdade do Congresso Nacional, quando de sua defini _
ção.

ANTONIO DE JESUS
0r--------------- AUTOIt---- - - ------ -.- -- --

t

------------- n,XTO/JU:lllrICAçÃo __ -:- _JUSTIFICA'.ÃO

Substitua-se o inciso v , art. 39, pelo sC'9UJntc.

"V - Assegurar a iaua] dado (ia opor cun i.dndo s (~c1u

cac í.ona as , Qarant1.nclo a toClos, indcpcnncnter'C':1

te d~ _c0J.:l~içõcs ~oc1.ais c econôrmca s , o ace s so

à edueneão , cabendo à famíl ia a escoJha 00 aê'1~

ro de educação a ser man i s t r aôa a seus f'1.1hos. ' 1

o inciso V do texto, como' rediaido, oferecC' nouca cla-

reza.
o texto aqu a proposto anrc sent.a as mesma s l.c1él.as, <1il ' F

l
O

, énfase ao direito e à responsabilidape da fami11a na escolha dd C'du

'cação a dar a seuS f11hos.

EMENDA MODIFICATIVA AO ANTEPROJETO DA SUBCDMISSAO DA CIENCIA E TCCNO
LOGIA E DA COMUNICAÇAO.

Dê-se nova redação ao Artigo 1º e seu § 1º do Cap.I, Seção I - DA
CIENCIA E TECNOLOGIA:

Art.lº - O Estado assegurará o desenvolvimento científico e a capa-I
citação tecnológica para promover a melhoria das condições
de vida e de trabalho da população e a preservação do meio
ambiente.

Victor Faccioni

§ 1º - A pesquisa assegurada pelo Estado, reflet1rá prior!
dades nacionais, regionais, locais, soclais e cult~
rais.

JUS T I F I C A T I V A

CAPITULO r
D1\ EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

Ao Estado cabe, oorigatoriamente, em um regime democrático, asse
gurar o desenvolvimento científico e tecnológico da sociedade, em-
~restando-lhe, sem demasiada interferência, todos os meios ao seu
alcance para a consecução de tal objetivo. Não cabe, p01S, ao Esta
do, em contrapartida, a promoção de mencionada tarefa.

Ep~nda Substitutiva ao Anteproj~to

'Substitua-se o inciso III do art. 3 2 peJo seguinte:

" 1II - garantia' de edü~aç~o

~em creches e pré-escolas para crianças dt~

seis anos de idade."

JUSTlfICAÇÃi'

J; est; na hora de o Brasil aprender a Jiç~o de Aní

sio Te i xe i r-a sobre a necessidade de se proporcionar cducü~C: ~,,·b-csc5!.

lar, em car~ter obri9at~rio, pois ~ p~blico que os educadores de todo

o 'mundo já concluiram ser indispensável para a formação do individuo

a pré-escolaridade, como tamb~m constitui" consc i enc i e que, ~iil--Sü~

obrigatoriedade, as crianças pobres éontinuarâo' desatendidas.

r:----~~-;;~~~-;;-~-J-[-;~~-- ---mo< --- -- -- ----- - - J~'
tJ COflI S51\0--VI-ri-O- DA ";~~'~~'~'A·:':~'~"'~-~·o C~~1~~ :.- J~!
, .EMENÔÃ-MDDlrICATI-VAAõA-Nn-p~~;~'~~"'~~ioSÜ8~Ôo~ISSAO DA CICNCIA E TECNl

LOG1A E DA COMUNICAÇAO. o

1. Dê-se nova redação ao Artigo 10º, Capo I, Seçã~ I,o DA COMUNICAÇA~
e seu parágrafo único:

Artigo 10º - Toda pessoa tem direito,~~, à libe.da
de de receber e transmitir informações, idéias e opi
niões, por quaisquer melas e veículos de comuniC8~ãul

Parágrafo único - Nos assuntos de lnteresse público,
e para divulgação, o· Estado e enti
dades de qualquer natureza, atende
rão, na forma que a lei lndicar ~
aos pedidos de informação dos ,~í

culos de comunicação soclal.

Tflr,TO/JIJSllfICAÇAO

EMENDA MODIFICATIVA E SUPRESSIVA AO ANTEPROJETO DA SUBCOMISSAO DA
CIENCIA E TECNOLOGIA E DA COMUNICAÇAO.

1. Dê-se aO,A!tigo Bº, Capo I, Seção I - DOS RECURSOS EM CIENCIA E
TECNOLOGIA, a seguinte redação:

Artigo 8º - D Poder Público providenciará, na forma da lei, ince~ ~

tivos específicos a instituições de ensino e pesquis~

a Universidades e Empresas que realizem esforços na á
rea de investigação científica e tecnológica, de acor
do com os' objetivos e prioridades nacionais.

2; Suprimam-se os parágrafos do referido artigo.

JUSTIFICATIVA

A generalização da informação como bem social não Iapropriada, ten
do em vista que, a par da existência de informaçõe de carát~r so
cial, existe uma extensa gama de outras de naturez predomInantemen
te privada, que necessitam de proteção e salvaguar a.
A palavra "cIdadão" foi substitui da pela palavra" essoa", a fim de
tornar mais amplo o espectro atingido_
Com relaç80 ao parágrafo únIco, a modIficação ViS8ja Ü~~~Ydr que
qualquer entidade - e não apenas o Estado - preste informações em
assuntos de interesse público, ao mesmo tempo que ão admite a sone
gação ao público, pelos meios de comunicação socia , das informações
assim obtidas - tudo na forma que a lei determinar.
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JUSTIFICATIVA

tI- .-- -~ - ------.- -_. o ••• AUTOH -- -_.

ANTONIO OE JESUS

EMENOA MOOIFICATIVA E SUPRESSIVA AO ANTEPROJETO DA SUOCOMISSAO DA
CltNCIA E TECNOLOGIA.

1. Dê-se ao Artigo 22 do Cap.I, Seção I - DA CIENCIA E TECNOLOGIA a
seguinte redação:

quente de excessiva burocratização e emperramento no processo. A no~

so ver, entretanto, o Artigo 12 e seus parágrafos são perfeitamente
Clispellsáveis em um texto constitucional, por não contribuírem nelll
Defenderem nada além do que a própria justificativa e os propósitos
da existência do Estado. Acreditamos que ao Congresso Naciunal deve
cauer a análise da matérla quando tratada por lei ordinária.

'-1JIfei~ik~'~l ,2;;:-:;;;;l-ç:A-z,- A~-)l;::·1-.",S~:~'':.'';-h' :-- .- -.------ ..-.
A União, anualwcnte, aJlllcará, ~lr&v6s oc M.nlst~rio da

Ciência P Tecnologla, tr&s por cento ao Produto Nac!an~. ~ :uto, nas

ár~as de desenvolvimento tecnol~gico,'

..'''------.---.----J I--J
[IT-;;-------- - Pl.lH.Af>loIGUII"''''O/SlJbC:''''I,,,lLt~-----.-- o • - -J . 800574-5
LG-fl" ,;/1,;;(/,;,1:'.//(,"1,./) ('I ,t:<-'I, (to', :.') ... I Ir ti' .. ~, •• ' .

------------) --------_.- -

liJ
(_ Nr 1 lON r Hr r DHl( 'I

_.-.- l§
----.--.----- EMENDA

l'l["t."'t'/CUI.lJ,"~ll/<;ll'lr!.."'1 ~~ • 800571.1
OA FAMíLIP.-,-,-,_,_E:;_R.!\...CQMUNICAÇAO._.. J

Artigo 22 - O mercado interno deve ser ordenado de modo a viabili
lizar o desenvolvimento sócio-econômico, o bem estar
da população e a busca da autonomia tecnolúgica e cul
tural da nação.

2. Suprimam-se os três parágrafos do referido artigo.

~C;MIs~no VIII ~

t t ~ •• l' .. A<;/I

Dê-s~ nova redação ao Artigo 152 e seu parágrafo único:

Artigo 152 - Compete à União outorgar concessões, autorizações ou
permissões de serviçoS de radiodifusão.

- EMENDI\ MODIFICATIVA AO ANTEPROJETO DA SUBCOt4JSSAO DA Ç..!..~N~!~_~...:!i.Ç!:lQ
IõGTi\E-DÃCoí.fUI\!.~CAÇÃ~.

No Capo J, Seção I - DA COMUNICAÇAO.

JUSTli'IC':'ÇAO

A Nova Repúol:câ mUGOu a estllo e a cstrBtp9:J =~ ;c1i

tica tecnológica 00 Pais, ac iniciar ~!ocesso de recomr'0s:;ão e ~ro

gressivo aumente dos investime~tos em tecnologia pa:e rEru~erê;~J da

capacidade produtIva,
Para 1986 existe um orçamento que total173 ',3 ciih5es

de cruzados a se~em aplicados em ciência e tecnolog:a, J que repr~ 
senta aumento, em termos reãis, trinta por cento em relaç~o a 1985.

O Ministério ca Ciênci~ e Tecno~og:3 ~~rn:u-;c ~ ce~~ro

do Sistema Nacic-al :e Cee=-._:,:-3,:~·t:~ntíficce Tecnológico.
C8rr~orado ceM ~a:ses em pleno cese~/~:vlW~~~:, : =~êsi!

pratIcamLnte não dispõe de mecanismos fiscais e recursos finanCéiros,

a fim de incentivar a tecnologia n3cicnal.
O Senhor Presidente Jose Sarney recentem~nte declãrcu

que o País está gas~ando apenas 0,6 a 0,7% de seu Produto Nasional

Bruto em pesquisa tecnológica.
Esta proposta visa um acréscimo de um dispositivo ao

texto constitucional que datermlne à União a aplicação anual, através
do Ministério da Ciência e Tecnologia, de três por cento do Produto
Nacional Bruto nas áreas de desenvolvimento tecnulóGico. ($t~ ~ecida

propiciará a geração de tecnologias adequadas à explo~ação nacional

das po t enc La Lí dz dc s ~HI ~·a:s.

As concessões, autorizações ou ~er

missões serão por 15 (quinze)anos~
e só poderão ser suspensas, não
renovadas ou cassadas, por senten
ça transitada em julgado do Poder
Judiciário.

Parágrafo único -

A expressão "constitui patrimônio nacional" é superabundante. Por o.':!.
tro lado, a "realização" da autonomia tecnológica é utópica, inviá _
vel, sendo, entretanto, a sua busca um objetivo a ser permanentemen
te perseguido.

Os assuntos constantes dos parágrafos, pelo caráter de tempoIalidade,
devem ser deslocados para a legislação ordinária, onde estarão parma
nentemente submetidos à critico do Congresso Nacional.

JUSTIFICATIVA

o Congresso Nacional, na legislação ordinária, deve estabelecer a
"moldura", os critérios para concessão em radiodifusão. O referen

do do Congresso nos processos para conces5ão, que são numCr05GS, !
'lém de retardá-los, desvia o Poder L~gislativo de sua função pri 
meira - legislar. Forçoso é de se reconhpcer, ainda, que o assunto

tratado no Artigo não justifica a reunião do Congresso para refe 

rendá-Io.
Quanto à sentença do Poder Judiciário, é preciso defini-la até a
sua última instância.

\

JUSTIFlCAÇJlO

'h~ltNDA SUI'IlCSSIVr.. 110 ANTEPrlO;;:';'~ "~'~"~~'[lCOMISSI\O DII CICNC I~J:_..!.!..1 tl.!!.::
DYG-III E DA êôMüN1c!lr1lQ.."

No Capo 1, Seção I - DA CIêNCIA E TECNOLOGIA:

Suprimir o Artigo 12 e seus dois parágrafos.

JUSTIFICA' IVA

Ao Estado poderia caber a missão de assegurar o desen.olvimento cien I
tífico e a capac í tação tecnológica, desempenhando, entretanto, um p;

pel coadjuvante ao da sociedade como um todo, emprestando todos fOr_'e;1
meios ao seu alcance - porém sem demasiada interferência - causa

Nenhum País que se desenvolveu deixou'a ~ducaç50 e

plano secundário.
Tratamento prioritário ao setor educucional, especia

mente às faixas etárias mais joveQs ê fundamcntal para o Brasil.
Educadores, pediatras, psicologos e biólogos, em gra

de parte defendem o ensino pré-escolar o quanto mais cedo melhor, at
para o desempe~ho psico-risico das c~ianças e para quc cst_s sofram

menos ante as divergências sociais existentes entre nós.
J~ no lQ e 2Q grau, obrigatórios, permitirão a indis

pensável formação básica das crianças' e adolescentes dest_ país.
N~da é mais prioritário.entre nós do que a educação.

E só um esforço gigantesco da sociedade e do governo possibilitará
que a ultrapassagem de etapas para vencermos a fase de subdesenvolv 

mento educacional e cultural em que estamos.

-
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sentantes dos empregados e dos proprietários, das ~mplesas investidf
ras e do Poder Público , devendo suas diretrizes trienais serem apro
vadas pelo Congresso Nacional, e com sua fiscalização.

JUSTIFlCAÇilO

Fica garantido o dir~eto d& liberdade de expressão, cliação e acesso aos
bens culturais sem cerceamento por parte do est.adc,

Considerando que o cerceamento da liberdade do honro ir.oC'edl' o pleno de
senvolvimento sócio-político-cultural da comunidade.

COnsiderando que o princípio de liberdade c democracia dC3COlI c o e,ccf

cio da cidadania.
Considerando como direito fundômental a ÍibEJldacc de (.lir-çilC, eXf,rr.::";o e

o direito ao livre scesso aos bens culturais propomos a mudança do artigo pr in.e í ro
do anteprojeto do suocomtssao.

A nova Constituição necessita reformular as &dministra
ções,~ modo a tornarem-se coletiva" tripartidas entre o governo, os
trabalhadores e os clienles ou usuários, por suas onlidzde~ de re
presentação.Deverão- ser dirigidas com inteira transparência, deter
minada no texto constitucional.

Seria necessáio tornar, também em ~elação .s ('mpresas
públicas, mais precisa norma, para que a democ~at17ação ganho em
moralidade e eficácia, ens~jando a fiscalização construtivo das empr!
sas que, pertencem a todo o povo. Os lucros e benoficios revorte
rão a coletividade e não apenas a alguns privilegiados.

Fica vedada a produção, trlnsito e manuseio de explosi
v~s nucleares em todo o território nacional.

l!"N";;-;-:'-;:;;-;;:j"6' ;'W.-:;'; ---=-=---] I .......... 'I
m---~-.:;----.. 'l[lo"fuQ/COllIS!tAC·/s:UIlCO&lI:.'AQ --- --J 800579-6

~~~.!.!.:~.a,) V·LE...J.18d...U....1.iL,.Jl!l r 1>ü.J],!-1.f.;.'./..J.:_<..:J.'-ZL:!!JJ ; ,
/- l~./.:)0'J_L:.:.L.~,,·LL_l.i::._(L.1-.f-il.{i"ll{hl-:,{~;,âd~L' '("~"'.!!I ~_-.: .s.: ~ "ll _. _.. ~__
- }lf!./. -:A- Anualmente, a Un í ão ap Lí Cal 6 nunca mel111" ri" vi I1l~ put

cenLo, e os E~tados, DistriLo Fedelal e os muniríplos LI il1La ~ur cen
to, no mínimo, da receita r esuí t ant e de Lmpos t o s , na manu t cnç ão c d~

senvolvimenlo do ensino, com publicação no inicio de cada cxercíLio,
do~ valores e destinaç~o respectiva.

~
~

--- "OTOl'

tJ-'N[L TON rflIEDHICIi

~~f:LTON FR:EDr,lCil

"nas lnstituiço~s pdblicas"

a

JUSTIr ICAÇ1\O

0l.1lR!\ E ES'ffiTES OI cIÊN::IA TEC. E 0'1ro-OOC_

Entre as maiores pleocupações nacionais d('vc csLar
educação.

m---------------nxTo/oIuSfIFlCA;io-_- _

Acrescer no início do inciso 111 do Art. 89 , do ante
projeto da Subcomissão da Educação, Cultura e Esportes a expre~

silo:

~ Oep. R08ERTO BRANT

Es t'a proposta busca recuperar os anos de dc scs Lfmu l o
que tivemos em nosso país (principalmente a parlir do golpe miliLar
de 1964, ~a área educacional e melhor preparar nosso ama~,n. .

De 1965 a 1985 houve uma rcduç~o criminoba do percenlua
da Uni~o aplicado na educação. 'De 121 declinamos para 2.9~ (no perí2
do do Gel. Ernesio Geisel). 56 o Paraguai e o Iiaili aplicavam nas
Américas menos qúe o 8rasil. Afinal, não se aplica onu(' n50 se tem
interesse. Por isso devemos mudar, E se' o ensino,deve ser considera
do um direito de t odos , é dever do Poder Público viabilizar r ccursos
para cumprir tal princípio, com a participação da sociepade, definir
seus objetivos.

A melhor concepção e o melhor conteódo qu(' possamos
pretender da educação é fazer dela um caminho de transformação, li
bertação, desenvolvimento da consciênci ... crítica e politica, forma
ção integral, democrática e solidária dos brasileiros.

Mas recursos materiais e humanos, os instrumentos in
dispensáveis para realizar essa caminhada, dependem muito de verbas

disponiveis. Assim, os percentuais desta proposta, al(w de autm~nlar

o volume de recursos jnvcslj~os no cnsirlo , objeliva lJm~ dislJ íblli;Go

l-mais justa dos encargos educacionais entre as esfera. da r('deJ,,~~n

i e uma evo Iução qual í t a t Iv a e quantitativa do s í s t cma cJ(' cns í no "ra~'l

I·leiro.

111';----------- Pl.lHAIlIO/COWISsiQ/suaCO"I,do

As atividades nucleares no País , deverão ter em .U8 di
reção político-administraliva, um conselho consultivo e delibcrativo
de no mínimo de cinco membros indicados pela comunidade cinetIfic3

nacional.

~611t=ic.Aç;.ÁÓ _

Nenhum País do mundo pode prescindir do conhecimento
científico sobre o átomo, sob pena de atrasar-s~ na história.

Contundo, o controle do setor nuclear para fin~ bélicos
compromete a humanidade. A id'la de paz obtida pelo .rmamentl~ffio é
falsa e a cada momento põem em risco o planeta.

O Brasil pode e deve aprofundar seus conhoc í uont os no
manuseio de tecnologia atômica, mas sob o ponto de vista ético não
deve somar-se às nações que fazem da corrida armamcnt J s t a num ohjet j ,

vo suicida.

O Fundo de Desenvolvimento Científico e Tecnológico sert
administrado através da comunidade científica , de entiC3dcs rcp:e-

Por outro lado, somente permitindo acesso para a comuni
dade científica brasileira nos projetos nucleares, pod('mos nos ass~

gurar que o destino do átomo será realmenle a paz e a saúde dos ci

dadãos brasileiros.

.UTO.--------------:J I~"f
fIJ----------- 'Lf""I1("COUI"lo/.t~n::.(".. sslo - - -- 800578-8'
C&oÁ{{-~4V dA 1i4~/'L{A-, d'-9 c::;jl!e.{é~fÉ;/..tl~'?~~~!.~ . i

---- ·_Tr:r.lO·JI~T'nc",i.t1 • ••

AI?:r.J,/~/,;L'."A Á~-.)../.-·/;..· '7lJ~l;t':-'/-·~~ ...]22Z7-8~ .--
~sempresas estalais de economia mí s.t a ou p: lVtll~~1 que

atuem nas áreas estralégicas para o desenvolvimento nacional ~oli

carão não menos de 5% dos seus luc~os , através d~ fundo esnoc;;i
c~, em pesquisas cinetíficas e tecnológicas ligadas ?o p~ogr('sso e
independência do país, incorporando-se o conhecimenlo qu~ del2s re
sultar ao patrimônio nacional.
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JUSTIFICAÇIlO:
Impossível que a Constituição imponha à instituíção

privada, responsável pela criação, manutenção e risco de funci~

namento do estabelecimento, a forma de se dirigir e de se organl
zar, salvo se o intuito for o de eliminar-se a iniciativa partic~

lar no ensino.

Por outro lado, se a escola pública, não conseguir
dar atendimento a todos e em todos os locais, a população escolar
ficará desamparada ..

~ dever do Estado, promover 'o ensino através de t~

das as formas possí~eis e eficientes, sem discriminação e asseg~

rando o efetivo direito de escolha, de modo que os recursos públl
cos, beneficiem a todos aqueles que os geraram.

m---------------TUTO/olUSJI'tCA;io----- -, l: .L",,,o"o'''''olluICO'''''O
( :COM.DA FAM.DA EDUC.CULT.~ ESP.CIEN.TEC.ESubstitua-se o art. 72 do anteprojeto da Subcomi~

são de Educação, Cultura e Esportes -pe Lo seguinte:
"Art. 72 - O ensino é livre à iniciativa privada,

observadas as disposições da legislação de ensino.
Parágrafo Único - As entidades particulares de e~

sino gozam de autonomia administrativa e financeira, sendo proibl
da qualquer intervenção ou ajuda financeira por parte do poder pQ
blico a estas entidades".

I DA CIENCIA E TECNOLOGIA
de pr odução determinante" o

-J[3'~
._-- 800584-2

DA COMUNICACAO] .

fi AUTOIt

(:DEPUTADA CONSTITUINTE SADIE HAUACHE1=1
!

DEP. ROBERTO BRANT

tJ . ."",,,o/co,,,,,,,,,,,o,,,,'o - J
~ [)\ FJ'I.1ILIA, [)\ EIJ.CI'Q'b, 0l.1lFA EES'UlTES, D'\ CIEN:IA E illN. E[)\ (IM.

...,. TlIlTO/olUSTI'ICAÇio--------- ------

JUSTIFICAÇllo

JUSTIFICAÇllo:

O Estado não deve interferir na esfera econômico-fi
nanceira da escola particular.

O Poder Público, at r avés dE! qualquer ajuda financeira
ou intervenção na esfera econônico-financeira, a~aba por se
responsabilizar direta ou indiretamente pelos acertos ou desace~

tos da escola de livre iniciativa.

fabricação decomponentes eletrônicos, fibras ótiças,veículos,qul-
mica de petróleo, engenharia aeroespac~al eta. f

Observa-se que o §12,em exame, além de tratar I
esta matéria de forma indefinida,não indica quais os setores aos
quais a tecnologia seja fator determinante ,também não determina
"quem faria a identificação de táis setores~A_ssim,em uma questão
que afeta substancialmente a~ pequenas,médias e micro empresas.'
nacionais, se estaria correndo o extremado risco de i~justiçar

esses empreendedores, que são ,reconhecidamente as bases da estr~

tura' técnico-social da Nação.
Entendemos que não se pode deixá-los ao sabor'

de eventuais decisões,muitas vezes casuistas,de órgãos de esca 
lões inferiores da administração direta ou indireta do Governo.
Com a emenda que propomos,este risco será eliminado,uma vez que
essa atribuiç~o passará ao Congresso Nacional,que em nosso enten
dimento dela não pode abdicar.

JUSTIFICATIVA

A rigor,não existe nenhum setor industri
al em que a tecnologia não seja um fator de produção determinante

A fabricação de qualquer produto,por mais
simples que seja,atende a condicionantes tecn~lógicos.Al~~nspode.
ser mais complexos e sofisticados que outros,porém,atendem sempre "
condicionantes.A tecnologia de uma usina nuclear é,certamente ,mais
complexa que uma usina de energia hidraúlica,que,por sua vez ,pode •
ser mais sofisticada que uma usina térmica convencional,embora toda
atendam à geração de um mesmo produto,que é a energia elétrica. Da
mesma forma se percebe claramente que não existe uma fronteira nit!
da entre a quimica fina e a quimica convencional ou entre a mecâniCI
fina e a mecânica convencional.

Equipamentos eletrônicos da mesma aplica
ção e utilidade,podem envolver tec~ologias complexas ou elementares
em produtos similares,convivendo,dentro do mesmo produto, tecnologia
de ponta e tecnologia absorvida,

Não se pode negar que a tecnologia é fa
tor determinante nos mais variados segmentos industriais,a saber

, ~ fabricação de móveis,alimentos,barcos,lnjetados plástlcos,transfor_
~ mação de metais, acabamentos gltvânicos,cerâmicas,cimento,etc.Da ..! .

ma forma como~ distinouimos 'i~'àutros setores tais como:fabrica~II:.

EMENDA MODIFICATIVA AO §12 DO ART.32 DA SEÇAO I~DA CIENCIA E
TECNOLOGIA, ELABORADA PELA SUBCOMISSIIO DA CII!NCIA E TECNOLOGIA o' I
E CQMUNICAÇIlO.

~,

~

Subcomi~

§~
800582-6

, ,. ,

Suprima-se no art. 72 do anteprojeto da
são da Educação, Cultura e Esportes a expressão:

"Sendo proibido o repasse de verbas públicas para
criaç~o e manutenção de entidades de ensino particular"

O objetivo do princípio é obrigar à empresa a mini~

trar ensino para os empregados (e não funcionários, expressão de~

tinada a servidor público) e os filhos destes. Não sendo especi~

lidade da empresa a atividade escolar, a manutenção de estabelecl
,"ento de ensino poderá ficar mais cara. A bolsa de estudo equiv!
le à manutenção de escola, com a vantagem de descentralizar e de~

burocratizar o atendimento.

Substitui-se o § 22 do art. 16 pelo seguinte:
"§ 22 - A empresa que mantiver escolas ou bolsas

de estudo para empregados e filhos de empregados poderá descontar
essa despesa do recolhimento do salário-educação".

m 'LUAJlIO/COUISdo'IUICOM,SIÁO --

C(lli!$'íl rn ElMÍITAm SJ mto aI ]oPA E f;ER!ES eMA E JID! E fi ITMNI;J

f?Dep. ROBERTO BRANT

~ DEP. ROBERTO BRANT

~ . .LUA.IO"O.".'o/.u....'.. 'o - ;:J
(I}:lISSit! [)\ FI'tolILIA, [)\ E!JP'!tO, 0l.1lFA EE9'tRTES, [)\ CIEN:IA E TIDJ. Em (IM.

mr----------------- TUTO/Jusr"le"r;io-_~_ -

JUSTlFICAÇllo:

Como redigido o art. 72 fica proibida a concessão de
bolsas de estudo, até mesmo quando destinada a en!idade particular
sltuada no estrangeiro.
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, ------ ---- ----------- - o __ 1 ClfO/JI15t1tlelt;i.o __" _

Senildor llllNSUETO DI-; LIIV;~u", - -----'-- . -~.... __o ... JpõJ'DEPUTADA CONSTITUINTE SA~;;To~~~--'-'------
Inr--------- "t.UI,Ullo/e~"lss.io/su.CONISsio-

(tOM.OA FAM.OA EOUC.CULT.E ESP.CIE.TEC.E COMUNICAçno
..,. f1.ro/olvl'".'...1o---------------....,

r-=1'
~

EMENDA MODIFICATIVA ao §22 do art.32Da SEÇAO I-DA CIENCIA E TECNOLO
GIA,elaborado pela SUBCOMISSAO DA CIENCIA E TECNOLOGIA E COMUNICnçAD

CAP!'l'ULO I

DA EDUCIIÇÃO, CULTURA E ESPORTBS

E~cnda Subs~i~utiva ao A~~cprojcto

Dê-se ao§2 2 a seguinte redação:
Substitua-sc o Inciso VI do art. 29 pclo ~cguintc:

" VI - gratu.idade de enSino, ÜOS que com-

§2 2 -Entende-se por controle tecno16gico nacional o
poder de direito e de fato,para desenvolver,gerar,adquirlr
e transferir tecnologia de produto e de processo de produção •
de forma conjunta ou isoladamente,nos termos da Lei.

provarem necessidade, em todos os

- --...eis."

JUSTI F I CAçÃe

n'-

Por outro lado, &c.houvcr üluno& que, por condiç~cs

econ~micas ou por opçao, n~o qUiser a grutuidade, importante que nno

se desperdicem recursos_

A esco Ia p~b ii~a~·n~o .at I "ge todos os n I v c i s e todos

os recantos do Pa;s. H~ necessidade de garantir a gratuidudo não so

do ensino p~bl ICO, sob pena de se deixar muita local id~de ~ nle mUito,

cursos sem atendimento da respectiva população escolar, por falta de

cscola cstatal.

JUSTIFICATIVA

Verifica-se ao longo da Seção I-do Capl
tulo' Da Ciência e Tecnologia,o desejo de realização da autono
mi~ tecnológica e cultural da Nação,e,desta forma,o eminente •
RELATOR defende o estabelecimento de uma reserva de mercado'
através da concessão de beneficios para as empresas que se
classifiquem como EMPRESAS NACIONAIS.Para tanto,exige-se o co~

trole do capit~l permanentemente em mãos de brasileiros, bem
como,que a sede e centro de decisões seja no Pais,além da su~

jeição ac controle tecnológico nacional.
Para satisfazer a exigência de estar •

sujeita ao controle tecnológico nacional,também fica estabele
cido que a empresa tenha poder,de direito e de fato,para de
senvolver,gerar,adquirir e transferir tecnologia de produto e
de processo de produção, tudo isso de forma simultânea

Da realidade industrial e tecnológica'
~rasileirailaoe-semuito be~gue esse atendimeento simultâneo

J
J

EMENDA,
800587·7

..-

----- -- U:"fO/J"'U"lt ..ção _

rc-ntC's_

'----&u.o,_---,-,__]'§
MIIl\~UE1'O DI: I.IIVOR EMENDA

'Lt •••,Oft.o"",ãol&utCOIJl"ão-----. --] 800588-5
F.du~..:., CJlt~~,~:~ Ci, :.:c. c COI1U~:~:~_ ...

CAPíTULO I

DA EDUCJ\Ç1l.0, CULTURA E ESPORTES

SC'm a 9i1r'1nt I u oh." i u.1t~r\ ,1 tI.1 ,'dUl tlc:;o p."; -C'~.l" I "1·,

OS Podc.'p~ P~blicos contin\lilr~O dC'I~~rldo d('Rnt(~di(Jil~ il' ~.·iilnçn~ C~-

v - gül-antia de educaç~o pr~-c~ct1Ial',

partir' dos tr~s ~'lO~ d~ iefndc, c de cllsi·

- ·--tw f undamo nt,e I para todos .."

gia c p5i~ologia~

An;sio Te i x c i r-o , o gr·~1nd(' c duc o dor- hr"1!:'>11('I,"'u, Jt.1 o n

sinava, ,h~ d~cildas/.a i mpr-e s c t rrd t b i I idade da C'duccl<;~O pr·;-(..~C'ul",", o

que vem s c n do sempre- conf i r-me do ['1C' I n c i ~nc i a , ('w i ur- I p~11 uu-o t c ., pC'dil~l~

~RC'ncldor

f:i:xn. ce Faro.,
Entendemos assim,que em questão de tamanha

importância,torna-se imprescindível a regulamentação allavés de lei
que preserve a media,pequena e micro empresa nacional,assegurando
lhes a possibilidade de desenvolvim~nto,vez que,são reconhecidamee~

te a base de sustentação do sistema técnico-social-industrial da
Naçllo

CONTrNUAçAO DA EMENDA MODIFICATIVA AO §22 DO ART.39.
que esse atendimento simultâneo,somente tem chan~e de se processal
pelas empresa de grande porte ou multinacionais.Existindo o contr~

le de capital permanentemente em poder de brasileiros,bem como a
sede e o centro de decisões no País,as multlnacionais estão autom!
ticamente excluidas.Sabendo-se que o atendimento simultâneo,somente
tem chance de se processar pelas grandes empresas,entendemos que a
exigência constituie um impedimento imposto de forma injusta às
médias,pequenas e micro empresas nacionais,em benefício de grupos'
econômicos poderosos.verifica-se ainda,que inexiste a oportunidade
de um. desenvolvimento progressivo a essas empresas, excluindo-as ,a
priore,do processo de aprimoramento t~cnológico,injustiçpndoàque
las que constituem o verdadeiro alicerc~ técnico-social ~a Nação.

A criatividade;a inventiva e a habilidade'
em encontrar soluções inovadoras e engenhosas, são características
presentes nas pequenas e micro empresas e menos nos grandes congl~

merados fartos de recursos,além do que, sua exclusão, seria o compr~:

metimento irreversível de características potenciais das pequenas"
e micro empresa~.Sugerimos entãoja transferência tecnológIca de pr~

dutos e de processo de produção de forma conjunt2_9Y_J~91~~~J~p~_~~

1Il0S da lei .

EMENDA SUBSTITUTIVA

Substitua-se os incisos V e VI do Artiqo 29 do Anteoroje
to Constitucional da Subcomissão da ~ducàção, Cultura e Esportes, pe=
los seguintes:

Art. 29 •• ; •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
V - Garantia de ensino fun~arnental aratuito oara todos, em

estabeleciwentos estatais e'particulares, respeitando:se o direito de
opção da farnIlia.
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VI - Gratuidade de ensino nos demais níveis, eM estabeleci
~entos estatais e particulares, para todos nue cowprovarem insuficiê~
c~a de recursos.

JU5TIFJ.CI\{'.ÃO

~ dever do Estado ~e aarantir a todos os conheéimentos
fundamentais. Não se entende corno país civilizado, no século XX, aque
le em que alguém tenha que pagar para apren~er a ler e escrever. -

- O direito de opção ~a famíl1a é saqraQo. C~~a pai, ca
da família quer, deseJa e deve ter a oportunidade de educaT-scu~--~
lhos de acordo com seus princípios, suas crenças e suas convicções e
não aceitar a simples instrução iwposta pelo Esta~o ou Dor oue~ auer
que seja.

A gratuidade para aqueles que apresentam insuficicncia
de recursos é necessária para dar oportunidades iquais p~ra todos,
evitando-se assim a formação ~e el1tes intelectuais de ~l~~ses m.is
abastadas; d2minuindo-se os dcsníve1s que provocam barrrc~ras cstrati
ficadoras, equacionando-sc, f i.na Lmcn t.e s os níveis SQCl.:llR. -

Na eventualidade do falec~mento da mulher, a família fica pr!
vada de parte de sua receita e, como-eonseqU6ncia, todos ,os membros
sofrem com a diminuição da renda familiar.

Parece-nos justo, então, que seja estenc\ido ao cônjuge mascu
lino o beneficio da pensão por morte, já concedido ã esposa.

, I

~C-O;~~Ti~U·I,ITf- rA-ÜLO-~lÃ-ciiil;~i··'-- - ---- - - --._.--- ---

r,jrn:":":",n:, rr:m TI\ Cffll:jO'ttfitlifr'ls1.'ílii'S"ü;'rlIN 1;\1 lrr.~llI,I,~ 1 'lI
L(I.~.r:~I:.:f)I . __ . .._. .~ . ~

_._.--- ----__ TCIlTO/"' •• 111Ir",.io- •• -

Acrescente-se o parágrafo 6º ao Artigo 1" do Rela! lil-io rilJa! da
Subcomissão da Familia, do Men3r e do Idoso:

§ 6Q - A anulação e a nulid3de do ca~amento podem ser arguidas em
qualquer época.

;~

~

JUSTIFICATIVA.

A emenda acrescenta um parágrafo ao artigo primeiro que trata
da anulação e da nulidade do casamento.

CI\Pl'l'Ur.O I

DA EPUClIC)iO, CUL'l'URA E ESI'Oll'1'ES

Emenda Substitutiva ao lulteproje,to da Subcomissiio de J'rlucaçiio

Su~stitua-se o inciso ~, art. 39, pelo seguinte.

"V - Assegurar a iqualdarle de oportunic'ades erl~

cacionais, oarantindo a todos, ~ndependentemen

te ne con~2ções socia~s e econôwicaR, o acesso

à educrrção, cabendo à família a escolha do acn~

ro de educação a ser ministratrã a seus 1'ilhos."

JUSTIJ'IC1\Ç'/iO

EfCONS I ITUW lI: -PAULO ·t:71clinIr~)'·· _.- - ---
L__ __. ._~~_.... ~_ __ _ . _._.__

L'c' , '" ",11 1 r"',,1 lí: i ;'Jj,j'(l; .....1 1~.lh"JI'''LJi:UAL IIU-u.(J..ij/\ i
LU,l ..... ·.IJ ;.J .-.-J
--_._~--_._-----_. --------- .~_..---_._- .------ .--

• _ -_ ••• _ Tl.JlfO/ol..."llIICAÇÃO

o ai Ugo ,º do Relatélio Final ,doi subcomí ssão da fand]i" dn III _

nor e do Idoso, passará a ter a segJ~nle redação~

Art. 39 - A lei disporá sobre o planejamento f'am í Lí e r , f'unundo nnr,
princípios éticos, morais, de pa t e rru daoe re~pu'",J\'ll c- d..

dignidade humana.

o texto aqui proposto apras~nta as W~~mag JOélnS, ~an~o

ênfase ao direito e à rcsponsab11~~i1J:ie ela ínmília n03 (·:;>c...:olhn cln c du-.

cação a dar a seus filhos.

reza.
o inciso V do texto, como rediaiõo, o;~r0ce noucn clü-

JUSTIFICATIVA.

li prcsenle emenda procurar traçar de forma sinlélica o Lun

ceito da sociedade brasileira relativo à famllia, transportando-sc os

delalhes à lei ordinária.

'~---------------
. AUTOIt----------

IRlIM SARAIVA

_____. TI:IlTO/olUSTI'lcaçio- _

Emenda Aditiva ao Anteprojeto da Subcomissão da Fam!lJa, do Menor e

do Idoso

Adite-se § 59 ao Artigo 69

"Art. 69

§ 59 A esposa e o marido têm ~guais direitos a pensão, deixa
da pelo cônjuge falec~do."

JUSTIFICAÇÃO

A legislação em vigor não assegura ao marido os direitos, qa
rantidos ã esposa, de pensão por ~bito do cônjuqe.

Entretanto, a v1da moderna leva a mulher a ombrear-se ao ho

mem na luta pela sobrevivência. E a esposa é, hoje, com o seu salá
rio, a colaboradora do marido no sustento do lar.

TUTO/"'U3TlrlCaçÃO--------- --'-- - ••

o parágrafo 22 do Artigo 52 do Relató1'io Finnl da Subcomi f,r.tio
da Famllia, do Menor e do Idoso, passará a ter a seguinte redaçâo:

§ 22 _ Pais e filhos adotivos terão assistência integra] do si~tLma

de seguridade social.

JUS T I F'I C A T I V A

A redação ora proposta objetiva assegúrar, de parte da 5cgu~

ridade Social, integral assistência aos Pais e filhos adotivos.
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A redação da presente emenda procurar apresentar de forma
sintética o conceito inerente a maternidade, a infância e a adoles 
cência.

V AJUS T I F I C A T I
I§ Ún~co - A criança lem direito à proteção do Est~do e da Sociedade,

nos termos da Declaração Universal dos Direitos da criança.

i
l

~
~

---r--------------- r'KrOIJlJSTllleAt;i(]-~-----. --

Acrescente-se ao Relatório Final da Subcomissão da Ciência ele,!:
nologia e da ComunIcação:

A idéia consiste, justamente, em reverter a atual situação em
que a reserva de mercado é a exceção e o regime da livre empresa a r!
gra.

Tal princípio é muito confortável para as empresôs mult~"acio

nais e nada interessante para os interesses genuinamente brasileiros
conforme. fácil de constatar presentemente.

Art. - O mercado intelno é patrimônio inalienável da Naçd(l e a sua ~

cupação será norteada pelos superiores interesses do povo,com
políticas de proteção à tecnologia brasileira e às cmp r osas de
capital genuinamente nacional, na forma da lei.

JUS T I F I C A T I V A

~
~

_ • - lr'tTO/.lU<'TlrlCAçAO-- .-_.__ ....-.-

Acrescente-se ao Relatório final das subcosn s sõr-s dn LdLJC'.:'.

ção, Cultura e Esportes:

Art. _ O ensino da Ecolo;)ia. da Informática e Seguridajl.' So c i a l con.!!.
tituem matérias obrigatórias nos currículos esC'olares.

~TITUiNTE PAULO MACAHI~i"'-----------

- --- UX10/.lu$1Irl:açÃo .. - - •• _-_ ••

Inclua-se no RelatórJ.o Final da Subco n í s s ão da Clt'lIcia e t ecno
10gia e da Comunicação:

Art. - O ensino de Informática constitui matéria obrigatória nos CU!

rículos escolares.

JUS T I F I C A T I V A

JUSTIFICATIVA.

A importância da InFormática, da Seguridade Social e da tcolo
i;~a exige que' o ensino de conhecimentos relativos a ma t é r i as ~.e'.I"m pr.!),
~lciados no ambito do ensino desde o primário até ~urso SUp~J ior.Este
~0bjetivo desla emenda.

~
~

A presente e~enda torna obrigatório o ensino sobre a lnfor~átic

na certeza de contribuir para a melhoria das condições de v~da e de
tra~a{bo da populaçdo.

--::~-:~~~'e~~': _~~_:~~:~~':~u'~'~·I::: das Su~comlsSÕ~5 d. CdUC"Ç~~-'1
Cultura e Espoltes:

Art. _ E 0~rig3tório a assistênCia financeira dos Mu~iciplOá às ent!
dades de ensino superior, man\ idas p:n r.",dações e ~.(\clcd"d<;r.

de caráter filantrópico, estabelecldas em sua m~cra rf.'Di~(1 ad

ministrativa.

____- TlIlTO/JU$TlfleAçÃo------------

O artigo 9º do Relatório Final da Subcomissão da Ciêll::ia e Tec
nologia e da Comunicação, passará a ter a seguinte redaçãu:
Art. 9g _ li construção de centrais nucleoelétricas ou de usinas indu~

triais para produção ou beneficiamento do urânio ou de qu,~

quer outro minériO nuclear, dependerá de prévia autorizaçdd

do Congresso Nacional.

§ Único _ As usinas nucleares existentes serão utilizadas exclusivame

te para fins pacíficos.

§ _ A assistência financeira será prestada em função do núm:To de
alunos oriunjos de cada Município e o valor correspondente as
despesas de manutenção da Escola.

JUSTIFICATIVA ..

O ensino superior é fator gerador de progresso além de propi
ciar o conhecimento necessário ao desenvolvimento Intelectual do cida
dão. Justo, pois, que o poder público preste assistência financeira a
tais entidades.

JUSTIFICATIVA.

Face as consequências inerentes ao programa nuclear exige a
partiéipação do Congresso Nacional no equacionamento das soluções de
tão importante assunto. E a melhor forma da participação é a decondl
cionar à prévia autorização do Congress~ Naciopnal tais atividades.

1:1~~~;~~~;;~--~;U~~~-~A;I~";··-- .. -·- --- -- - -- .-_-~~

I ,;)T(J:~Js-:;rw fi/l : íli~lLT,.'í"ill\' í-l";í,./\(T'{f;"I'illllJIU\ L ! ~I'dlnr'). /1;.1
L .r .J. [Nf.-J.J\-r -1U. IH': O:, IA- l-(lÁ -·(.tJl,IJ'~Jl f,f, ,;r) •.• . J

t
~. Jr.rI 1 1 1' u l pn r1::11 lA HIJ t\'/:HYI IU~\ j'

l lS.:\ j{\r.: !)\}J11j"J,'\ ( llPl1 [1.1(\ ( 1(\
l. ,.1 . .,,'".. - - --- - ----- - - - . -- ----- - _.- . -- - -

t:i
---------.- -.-------.- --_&Vf(l" - ._---

CDt1!.>111I1HJTC PlIlILO WICAHlNI-_..... --_.._-_._----_._-

_ .... .~__- .. - __ ._ - 1fxTC'IJ'"flrt· "."" - --

.-J
I
~
~

r ._--.----- .-- - --._- ------- ••- TtXltl!JU'lT,r.CI.';Âo- -- ----- -~-.-.

Acrescente-se ao Relatório rinal das subcomí s sõcs da Ell,':!

cação Cultura e Esportes:

Art. - As ciências, as letras e as artes são livres.

O artigo 4º do Relatório fInal da Subcomissl~da familia • do
Menor e do Idoso, pasãará a ter a seguinte redação:

JUSTIFICATIVA.

Art. 4º - A maternidade, a infância e a adolescência l~r50 a assistln
eia e proteção do Esta~o. I

A redaç30 ora proposta visa apresentar de fOlma slntptica os
preceitos inerentes às ciências, às letras e ~s artes.
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,, • ;.l"TO/~I .... ,..lle..çrl)- -_

!J •

Acrescente-se ao Relatório Firal das Subcomi ..gbc~ óa Educa;ão, t
Cultura e Espo:tes:

Acrescente-se o inciso IX do art. 20, com a seguinte reda-
çãO:

Art. - O ampsro à cultura é dever do Estado. "IX - liberdade de e~colha da instituição de ensino pelo ed.!:!.
cando ou por seu responsável"

JUS T I F I C.A ç A O

O princípio da liberdade de escolha da escola, pÚblic~ ou
privada, laica ou confessional, por parte do sujeito principal da
educação, é de fundamental importância para a prevalência de um sis
tema democrático de ensino em nosso pais.

-'I,,
-t
i
;j<.
I
t.t..,:-------------------:--=::-:=:-:::-:=-~===-------ft:

Patágrafo único - A lei promoverá a criação de institutos de pcsqu.!.
sas. de preferência junto aos estab~le~imentos de
ensino superior.

JUSTIFICATtIVA.

A emenda visa de forma si:nwtlca estabelecer a obligaçâo do [s- ,
tado para com à cultura.

JUSTIFICATIVA:

TUTO/.lUS'I'IC..~io-------- ---.------]

da "''''''. """1
" •• •peJtmanênc-ill lUl uco.ia. de e'l6.úto Owtllame,tta.t em doiA tlL""IU~, pttIta com-

ptemel1t:ação <Ü.dã.t<.cc-pedagtg.ic.a., Jtea.Uzação dc« devcJte~ ucotMe.s, e

a6toJr.ame,tto da.6 apt.idõu voc.a.ctona,U, com d.iJle.Uo uo ta:l!JL e de~call

~o C01lJl.U pondeJ1t:e ã .idade do a.luno. "

Ad-Ue-~e ao aJlÜgo 31] do antep"lOj~;to da Sucoll,i.6~ão

na e ~poJttu:

fJtequen.taJr. a. ucola. a.pena.6 não ba.6tá. A Jtea.Udade hod.ie.~l1a demolt~t/tO.

que a. mãe ~empl(e a. cOlllp-C.ementM. o ell6.ino em Ca.6a., auJÚUando Ita. Jteafüa.ção do~ de
VeJleó e.hc.olaJr.u, ac.ompanhando o~ e.ótUd04 c.~e..iJto4, .também efa C-5ttl t1U~('lItC, {!U1 t.'~

tlLde da b~llca de. llIe.e.ho,~eh opo1l.twúda.du, c~mptementa.ção do O/(çamento domi!~f.i.co. ou

eXl!JLcendo out~a até.vtdadc pl(06i.6~tOHaL A~ c.~taltça~ 1'01( mat~ C"'''I'(·Had'1s. t'b~dle!.

te4 e de<Ü.c.ada.s :têm cOlttJta ~.i a. .uur.uiAt1.vet pllehença da tee.evúão, co"tllJbu.tlldo e
/IlIMO pano: a de.Qi.c1.êucl., do ap~endüado, vez qlLe o~ p!l.ogta/lla~ ~ão de ~lltl(ct~llime!

to e não edllca.t.tVN.

'"
r a-O,~ l:CONSTITUI NTE 1VO CERSOS1/.l0 J i I!IIII!IIIDA

__________ ..l(H....l0/cONlS.sio/~UIlCO ..I"io-----------·- - ---- • I. .a••sl
COMISSÃO VI FAlliüA (DUCArÃO CULTURA E ESrORHS, clfNCIA... ] f _ .

JUSTIFICATIVA.

Acrescente-se a'o Relatório Fin,!l das Subcom i ssõ es d.i r duc aç .. o,
Cultura e Es~~tes:

Art. - A legislação do ensino adotará Ob seguintps prin~ípio~:

I as empresas ~ndustriais, comcrciRis e agrícol~~, ~ln

que trabalhem mais de cem pessoas são obrigaúns n

manter ensino prim8rio gratuito para os seus sOlvi
dores e os filhos destes;

11 as empresas industriais e comerCIaIs são obligJda!.
a ministrar, em cOJperação~ apredizagem aos seus
trabalhadores menores, pela forma que a lei e~tnL~

lecer, respeitadJs.ds direitos dos professor,,;;
111 - o ensino religioso constitui diSCIplina dos hnl~

rios das esco l es oficiais, e de mat i I cul a r\,,:ulLi~

tiva e será minis~rado de acordo com a confiss50
rcJigiosi1 do aluno, nian í f'c s t ndo por ('1(', ~.l í o r

eapsz, po por seu representante legal ou respon~!

veI.

__ • o • • TtXTt'/JU~TlrICA..;'"l··--- --

A cmcndR proposta visa a ~doç50 de normns snllTP ntlrionloric

dade de manutenção de ensino peloL em,presu~ industlials, eowu16ioi!

e agrícolas.

Se qu.i..sl'I"..mo.s totr.lta'l cs re PLttS 60ttl', imba..tZvrf, bcn: cendurido, t csn..lj qt
nos p!l.l!ocupa't com eu no ssns cJLiallça.~, 6l.Lt~JtQ4 dUú.gente~ da Ha<;(t(' m' ll'l~ \.im(1 mi.Cê

HtO. CO/ll e~6ol(ço, atiHgll(emO~ eh~e objr.Hvo, /Ila~ ê p.~rc.i~(l !l<.l~,tIlt(~ CI'''',' ,.~·it:cZ

pio-deVe/( do E~tado o CO/llptom1.66o com ~ geJlaçõe~ 6u.tllllaL

fi lUTO"

'(1;ONSTITUINTE PAULO MACARINI

r.r---------------nlllTo/"u:nlflc.açÃO---- _

O Parágrafo 32 do artigo 62 do Relatório Final da Subcomissão da
família, dó Menor e do Idoso, passará.a ter a seguinte reds;ã~:

r;-I ".I:HAlllloJeowlSsio/sUllCOMrssio

CCOIl1SSÀO VA /MlfLIA, WUCAÇÃt1, CULTURA, rSPt1RTfS, clfNC1A

J

.==:J

S 32 - A partir de sessenta e cinco an~s de idade, todJ brasileiro, i~

dependentemente de prova de recolhimento de contrIbuição para o
sistema de seguridade social e desde qJe não poss~a outra fonte
de renda, fará jus à percepção de rends mensal vitalícia equiv~

lente a um salário mínimo.

JUS T I F I C A T I V A

Ad-Ue-~e a.o a.nteplloje:to da. subcorn.w~ão da. Educação, CuUu.'u:l e E.lpo.'l.tu,
onde coubl!JL, a ~egu.l.nte d.i.6po~.ição:

"A!r:t. - Lu FedeM1. 6.lxttlÚi cJUtéJúo~ paM. aCUM a.o ell6-Í1lo ~upC/LicJt, 6.f
cando aboUdo o a.tua.t ~.u.te./Ila. de concuMo ve.~.ti.ÚueM.

PaJtág!la.6o ÚlúCO - Enqua.nto não ooJt ILe.guea.do o a.cu~o ao e"~UlO ~Upl!/úoJt

o Jteg.ime de a.dmiA6ão 6e.'lã: d.i.6ctpUna.do pdo A!inú te.'Úo de fducE,

çãO."

A emenda proposta contém a redação dada ao assunto no âmbito da
Seguridade Social. A sua apresentação objetiva correlacionar os assun
tos tendo-se uma mesma redação para a mesma mstéria.

lusn FIC·\TIVA:

Se o tex.to CO'I6t.U:uc1.ona.t, nU:ta 6a.6e de cole.ta. de p!l.opo~ t~, es tii 4
- gMtLtt.iJt o a.CUM ao ell6-ÜIO de uma. 601tJlla. IUtctona..e., mumo qlLe se]« a "oMa 6ugutâo.
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:~ll em ~altáteJl. de emenda, m<Ú<\ wna vez tMúda ã. aplle~ã. da dOlLta. ComiA<liia, abJúg~

...Ida n~ cU6po<l.i.çãel> geJl.<Ú<\ e tMn<ItôJúa.<l da 6u.tUJla CCVt.ta Magna, não é OlLtIut a nO<l<l,

, ,:lpIle.ttIÚliio, <lenã.o a de aboUlmIO<'> el><le C/LUéJúo 'tJtaIUllat<zante do CUltCU~<lú vcs UbuiM.

'Ionde <lÔ <lão bene6.i.dado<l 0<1 ~uMo<l e.U:Uza~el> que a paIt do gILa.Jtde mé'1.üo do pltepa

/!l0 do af.uno, Itiio <le.'I.ii em àpenM wn alto qlle 0<1 altte'Úa'!.e~ /,O~~iun ~c'1. '1.,'I'I~ada~ ~am •

/ lIIIti.<I eM-dênc.i.a e tamanha !lel>uitado. - o,

Hii que <le el>tabetece1t e.-útéo'UO<I abol!ado1lel> do «cc sso ao CIV~illo ~UI'M..LO~: ;
enqlLClnto M vaga<'> niio 60ILcJII <Iu6iciClltc~ paMo o p'1.ccllcllimcllto ItC!lIICa'1..

E p'1.cc<-~o cn6ltcJttaJlJí'O<l a o'1.ca.Cidadc. O p1t"('C,'nht dv a('('~~o Í' tão-

4amcntc da ca1t~ncia de vag,u. Po.ufatinClml'lItc tl'~ií quc ~C'1. cl'~~iQidl'. 1'l'l\l'talltu

não ê (?~~a a. nO'UIla. m'u..~ dC/JIo(!,tâ.tA..C.a. de tl!.va::JJlo~ Oj Jl"~~06 jVt'l'll~ ~W l'i1~t1W .Htpeu.o

GJl!tudo, da.ta vênia, se 6a: Itecc6~ã~io abofio'!. o vc~tibuC,t'1..

" O E4.tado .tem a oblL.i.gação de plte<le1lvaIL, de6endelt e

valo1l.i.zfV!.o pa.t1l.imôn.io cul.tu1lal do povo blta6.ile.i.'1.o".

JUS T I F I C A ç Ã O

Não .temo<l corno d.i.<lcu.t.i1l a ne~e<l<l.idade de <le eolocalt o

patIL.itnõn.i.o Cul:tultat do Povo blta<li.te.i.lto <lob a lte<lrol!<lab.iCidad.:. ,1ú

E4.tado.

A COlt<l.t.itu.içã.o em 1.946, 1'.111 41"1 ant.igo 175, c o êo cot

<lob a Ite:t.p0ll<lab.il.i.dade do poâ e»: púbt.i.co a !lllaltda de ob1Lal, 11101111

IIIl!,n.to<l e docUlllento<l de vo.t.on: h.i<ltÓ1l'.ico e a1l~.i.4t.i.co, E c.xatllIllCI!( e

Lsso quc qUe1LemO<l COIll a plte<lente cmenda..

ç' ~.

EVUC. , CULTo c ESP., VA CIFNCIA r

'UTO'---~ IEJ"- .
o COH"tLtcLl.nte 10SF: CARLOS COUTI/JHO ~.. .

~ EMEI'IDA \
m"',w·--------- PLCNi"IQ/COIlISSÃo/IUDCOUISSÃO------- -- 8006075'

• CCOM. VA rAM. n,CN(1[I;-;].t. _. ~ _.1
j. r VA c"~l Tr:no/ofusnrlcAçio-----

~~~,;------l.
1- - -r

Ac1le<'> cen.te-4 e ao AIt.t. III do An.tep1lo j «t» apltovado /'1'•.('a

Subcom.i.<l4ão da FamZUa, do Meno1l e do Id040 o 4eguútte:

Josr: CARLOS COUT1\jlIO

"§ 69 - Não haVe1lll l.i.M-Ua<}ão quan.to aO IW~le'lO. de d.i. 

VÕJr.c.i.o pa.1la cada úld.i.vZduo."

Acrescente-se ao Anteproj etc aprovado pela Subcomí ssão 1/.1 I ducu

ção , Cultura e Esportes o seguinte, revogando-se as daspos íçõcs em cont i á -

JUS T I F I C A ç Á O rio.

En.tendemo<l que xodo« têm o d.i.lteLto de ca.<\a1l-<I e c d.i 

V01lc.ialt-<le quan.ta<l veze<'> acllalt Itece<l<lltlt.ia. Pa.lta a.pltovalt a jJILr.<lClt

.te emenda e<lpe1lam04 ~Oltta1l ~om o apo Lo de zo do« 0<1 COM U·tlliltte<'>. '

.. O ensino religioso de matríctila facultativa constituir:' d í sc i-

plina 'obrigatória nos horários nonnaí.s das escolas de 1'1 hnoi 1 o

e segundo graus mantidos pelo Poder Público".

l!J VO CONSTITUINTe JOSÉ CARLOS COUT1NHO'
----;-J

1

JUSTIFICAÇÃO

Estamos oferecendo emenda, que daspõo ser o ons mo rcí rg i oso , de

Vê-4e a <legu.i.nte Jr.edação ao paltiiglta.6o 19, do AIt~, 49,

do An:teplto j eto apnov ado pela Sllbeom.i<l<liio VII-c:

matrJcula Incul t.nt iVD, discipl inJ ohrl~~ntóli a nos hor[irluc; norm li'" d.1C; os-co

las de primeiro e segundo graus mantidos pclo Poder Píibl ico.

1Q~r; C:ARLQ~ ÇQUT1Nf!Q

------------- AurOR

TExTotolUSTlrlc.çio---- ......

,h:! -J
L..12.a.->..C-"QCLn",~wt..Ji..Jtw!,-,ltu· .,,1.t"'(>"-.LlL~.J:..(lJlJ.l<~..uWJWl!..l:UlL _

(fJ1-"--------- Pt.II:IIÁ''llO/COlollssi.o/suaco/,u,sÃo

C COM VA f A!! EVU. CUI T E [~P VA CTtNCTA E TEC -~)9 e.l.tan~e e ã e1l.iallça a~e 0<1 c.inco a I!C.I dI'. -<.d~

de, .inc~u.indo al.imellta<}ã.o e <laúde. LU e<lpec.iat düpE,

1lll sobn:e. a M4ü.tên~ia ii ma.teltn.idade, ii .i.n6âl!c.ia, a I

"§ 59 - Cabeltâ ao E<I.tadoo ônU<l da a<l<lü~ênc i.a ã mae

i
ii,
L

e educa.ção de excepc.iona.i<l".

JUS T 1 F I C A ç Â Q

Ac1le<lc.ente-6 e ao Altteplto j e~o ap1lovado pela Sub co

m.i<l.lã:o VII1-a o <legu.in.te, 1levogando-.Ie M cU6po6.içõe6 em eontltá. '"

Jt.l..o:

En.tendemo<l quee<l<lalteda.<}iio atende mclllolL a06 al!~CipA d~

povo óILa6i.le-<.1L0.

I
'lU

JUS T I F I C A ç Á O

"O ell<l.ilto de plÚme.i1l0 e <legundo g1laU6 <le1lii mút.t<l

.t1lado Ita .e!ltgua Itac.ionat, 4 em p1lejuZzo de ou.tltO<l'

.i.d.i.oma<l que podeltão .i.nteg1lalt 0<1 Ite<lpect.i VO<l CU1(!C{

cutO.l. "

O ell4-í.lto é e<l.lelt~.ia.e ã.l geltaç.õe.l e devcltã. .Ielt m-í.

n.i.<ltltado no plti.me.ilto e 6egundo g,~all6 na tZnglla ltae.i.ol1t1f., ma~ 6elll'

P1l(>jlLtZO de out1l0~ .id.ioma6.

I
"

EJ
lem C.OH -

aO Antep1llJ'je.to ap1lovado pela Subcolllú-

<llLp1l.iIll-éndo-<le M d.i<lpo.l i.ç.õe6

CARLOS COUT1NI/O

rvUC., CULT.[ rSI'OR., 0/1 cltNC.r TEC.r DA C('.'iIiNIC.

O CONSTITUINTE JOS

_-:".- n:XToIJUSTlrlCAÇl0

[:

Ae1le<lCeltte-4 e,l

4ã: ~III - a o 4egu.in.te,

.tlLa1l-<.o.

"r.>.---------- ..L[N.,UD/COl.lI:õsÃo/svncOul~sÃO--.--- ..
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~
~-

_____________________ T[J(10/.lll"l1lICAÇÃ
Ú

_

SfJA INCLUÍDD o PARÁGRnrO 7º, AO ARTIGO IIº, NOS SEGUIN[eS llRI~IJS:

o ESTADO ASSEGURARÁ AO MENOR, A PARTIR DE 05 ANOS, INGRESSO EM ESTnLCLlCmEN10 DE:

ENSINO PRÉ-ESCOLAR OU DE ALFABETIZAÇÃO.

Sem a garantia obrigatória da educação pré-escolar, 05 Pode
res Públicos continuarão deixando desatendidas as crianças carentes.

mr------------- ...UTO"--------~-----ê LUIZ SOYER

• COMISSÃÕ DA FAMILIA,DÁ'rôUCAÇAO:CULTURÀ"E ES"ORTES [~CIENCIA E
TECNOLOGIA E DA COMUNICA AO - SUBCOMISSAO -A '

m---------------TUTO/.lU5TI'ICAÇio- --,

Inclusa-se no art. 72 o seguinte parágrafo:

JUSTIFICAÇÃO

OS ~1ENORES ORIUi,DOS DAS FAMÍLIAS POBRES T~M ENFREtJTADO UMA SITUAçiiO lJE D,:SIGUALDAD[~

INICIANDO O PRIIJ,EIRO GRAU SEIJ, A NECESSÁRIA ALFABETIZAÇÃO, O QUE TEM nel[J{I1H,,~DO 1\o I
REPET~NCIA •

CABE AO ESTADO ATENDER AS EXIG~NCIAS DA IGUALDADE DE OPORTUNIDADES.

'LO?

PAULO RAMOS

Pl t"':"lol co'"I's io/Suee OUI S5io

SU8COMIS~Í\0 DII FAMÍLIA, DO 1·~ENOR t DO IDOSO

T[XTO/Ju~Tlrle ..ç;,o-------_--------- --

" Parágrafo único - O Poder Público somente intervirá na
escola particular para garantir o cumprimento da legislação
de ensino OI.

JUS T I F I C A ç ~ D

A escola particular há de constituir mera opção para aqueles
que a ela derem preferência. E preciso, por isso, para fortalecimento do ensino
oficial e não comprometimento do Estado com a escola particular, salvo para ve
rificar o cumprimento da legislação de ensino, sob pena de se envolver com a
escola particular, responsaaí Iãzendo-sa por suas práticas, desacertos ou obrig2.
ções financeiras, comprometendo o princípio estabelecido no "caput",

SEJA DADA AO PARÁGRAFO 3º, 00 ARTIGO 3º, A SEGUINTE REDAÇÃO:

§ 3º - SÃO PROIBIDAS A VENDA DE ORGÃOS DE P~SSOAS VIVAS E A CORMeCIALIZAÇÃO DE S~

GUE HUlJ,ANO.
LUIZ SOYER

JUS T I F I C A ç ~ O

TUTO/JUSTlfICAÇÃO I
Inclua-se no art. 72 o segui nte parágrafo:

" Parágrafo único - As entidades de ensino particular I
gozam de autonomia na sua o=ganização dictát:co-ndmini1

~ratlva e financeira i, .
SENADOR ALFREDO CAMPOS

ACOMERCIALIZAÇÃO DE SANGUE HlJlJ,ANO TEM PROPICIADO AÇÕES AS ~~IS I~:SCRUPULOSI\S CO~

TRA AS PESSOAS, ESPECIALMENTE AS PESSOAS CARENTES, SENDO FATOR DE OISSImNAçiio DE

MUITAS DOENÇAS.

JUSTIFICAÇÃO

Inclua-se o § 59 ao artigo 69 do arrteprojeeo da Subcatu.ssão da Familia,
do Menor e do Idoso:

I!J.-------------- AUTOI!

C

Art. 69 - .
§59 - Em caso de falecmento, o cõnjuçe sobrenvente fará jus à

pensão deixada pelo segurado.

JUSTIFICAÇAO

Impõe-se afastar do Estado qualquer responsabilidade

pelas condições administrativas e financeiras das escolas particula
res, quer porque sejam livres, quer porque a intervenção na órbita 2.

dministrativa e f:nanceira acabará por com~ro~eter o princ!p:o de ve!
~a pública para a escola pública, responsabilizando-se o Estado por
erros e acertos administrativos e econômicos.

A presente arenda ~~sa a estabelecer igual&de de condição entre o
Ix:msm e a llUlher, no caso de falecmento do cônjuge.

. Pela legislação atual, =rente à esposa do de cuJus é c:oncechda a
pensão, quando da norte do maradc, A reciproca, não sendo verdaderra, crâa ve;;:
dadeara situação de desigualdade de direitos, que merece ser sanada pelo futuro
texto c:onstitucwnal.

LUIZ SOYER

=- TfXTO/.IUSTlfICAÇ;.O --,

O Estado não deve de forma alguma interferir na esfera
econômíca financeira da escola particular, porque, constituindo ela OPÇão,

não devem os "cdéres ?úbllcos, sob pena oe acabar se responsabilizando por

eles, ser diretamente ou indiretamente culpados por sua inviabilidade, ace.!,
tos ou desacertos.

" § 4º - caoenOJ ao prÓPrIO estaDeleclmentc flxá-las se
mentidO pela inicia-:lva prlvadan •

Acrescer ao § I:º do art. 11, a seguinte expressão:

~
~

LUIZ SOYER

Anísio Teixeira, o grande' educador brasileiro, já ensinava,
há décadas, a imprescindibilidade de educação pré-escolar, o que vem sendo

sempre confirm3do pela ciência, principalmente a pedagogia 'e psicologia.

JUS T I F I C A ç ~ O

SUbstitua-se o inciso V do art. 22 pela seguinte:

"V - garantia de. educação pré-ecolar, a partir dos

três anos de idade, e de ensino fundamental para to

dos".

• COMISSAO DA FAMItIA,DA '':::õüC'Áç'h''lf:~'lJL"fURA''~ ESPORTES, DA CIENCIAC
TECNOLOGIA E OA COMlJ'lICA AO - SUBCOMISSI<O 8-A

_---------------n:XTO'.IUSTI'IC4t;io------------------,

m.--------------AUTOlt--------------
t
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Por outro lado, se a escola pública não consegui~

dar atendimento a todos e em todos os locais, a população escolar
ficará desamparada.

SOYERLUIZ

1':"1--------------- nXTO/JUSTll'ICAÇÃO---- _

Substituir o § 22 do art. 16 pelo seguinte:

" § 22 - A empresa que mantiver escolas ou bolsas de est!:!.

do para empregados e fÚhos de empregados poderá descontar

essa despesas do recolhimento .oo salário educação",

LUIZ SOYER

• COMISSIIO DA FÃr~rLIA, Di\'Ei:illéAçAà~/clrTliR'A E ESPDRTES,DA CÚ:NCIA'C-)
TECNOLOGIA E 0/\ COMUNIC~ 'AO - ~1I[JCilMlSS'I,uO-,8"-,",,A,-- ~.

.",- TlXTO/,luSTltlCAÇio----------

Substitua-se o inciso III do art. 32 pelo seguinte:

JUS T I F I C A ç A O "III - garantia de educação obrigatória, em creches e

pré-escolas para crianças até seis anos de idade".

LUIZ SOYER

Já esta na hora de o Brasil aprender a lição de Anísio Te!
xeira sobre a necessidade de se proporcionar educação pré-escolar, em caráter
obrigatório, pois é público que os educadores de todo o mundo já concluíram '

ser indispensável para a formação do indivíduo a pré-escolaridade, como tam _

bem constitui consicência que, sem sua obrigatoriedade, as crianças pobres co~

tinuarão desatendidas.

JUS T I F I C A ç A O

Acrescentem-se no art. 22 os seguintes Incísos VII e VIII:

I':"I------~----- TUTO/olUSTI'ICAÇ;,"---- --,

-------_..._-- --

LUIZ SOYER

Acrescente-se ao art. 72 do anteprojeto o seguinte parágrafo:

O objetivo do princípio é obrigar à empresa a ministrar

ensino para os empregados ( e não funcionários, expressão destinada a se!.
vidor público) e os filhos destes. Não sendo especialidade oa empresa a

atividade escolar, a manutenção de estabel.ecímento de ensino poderá ficar
mais cara. A bolsa de estudo equivale à manutenção de escola, com a van
tagem de descentralizar e desburocratizar o atendimento.

" Parágrafo único - Não se considera repasse de verbas
públicas a concessão de bolsas de estudo, de valor igual

ao custo-aluno em estabelecimento oficial congênere".

JUS T I F I C A ç A O

" VII - garantia de bolsa de estudo, em valor igual ao do cu~

to-aluno em estabelecimento oficial, a todo aquele que, não

dispondo de recursos, não for atendido na escola pública".,

A bolsa de estudo constitui benefício prestado ao aluno e
não para a criação e manutenção de escola particular. Para asseç.irar o ate~

dimento pleno de todos, sem o risco de faÚar escola pública, necessária e
previsão da possibilidade de concessão de bolsas de estudo.

" VIII - garantia à iniciativa privada de ministrar ensino, com
intervenção dos Poderes Públicos apenas para que se cumpra a
legislação de ensino".

JUS T I F I C A ç A O

I!Jc: LUIZ SOYER j'§--~~~
..".,-"..",==--=-=-=="..",,.,...,::-. PLI.NAIlIO/CONISSÃo/SUI!CO.. IS:lÃO .~ Gftft.ll:!:....l 1
• COMISSAO DA F.~MILIr"DA EDlICAÇAO~CUUURq E ESPOR1ES,.Jf\ CIENC!!I E I --- •

TECNOLOGT ~ ;:: DA Cm'IUN!c.f\CnO - "UBCm~I5S~0 8-A , I ,

1':"I---------------TU TO/ oIUSTIPICAÇi o - - - - - - - - - - - - - - - - --,

Suprima-se no art. do anteprojeto a expressão:

se o aluno não dispõe de recursos e não é atendido na escola
pública, o Estado, para garantir a efetiva gratuidade de ensino, oovr- ds~e~u

rar-lhe, através da bolsa de estudo, as condições de atendimento •

se o Estado não restringir sua intervenção no ensano pact ícu-

lar apenas para assegurar o cumprimento da legislação de ensino, acabará se
tornando responsável por seus erros e acertos, inclusive financeiros.

"Sendo proibido o repasse de verbas públicas para

cT!ação e manutenção de entidades de ensino
particular".

~ LUIZ SOYER

• COMISSAO DA FAMrLIA,oÁLt'bü~Á'çl\'õ':E(jLiL~R'Ii'·~ ESPÓR1ES,DA CJ
TECNOLOGIA E OA ::m~lINICArAO - S0[lCO~lISS;;0 8-A

r.r--------------- TlEXTot..U'TIFlCAljio-- -,

JUS T I F I C A C A O
Substitua-se o inciso VI do art. 22 pelo seguinte:

Como redigido o art. 72 fica proibida a concessão

de ~olsas de estudo, até mesmo quando destinada a entidade partic!:!.

lar situada no estrangeiro.

"VI - gratuidade de ensino aos que, comprovarem
necessidad~ e~ todos os níveis".
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EMENDA
800628-8

vârua Abrão Costa
.------------AUTOII-------- _._-

.---------- Pl.lI.AIUO/ccu'ssitJ/o;UIlCO~uS'..O

EOUCr\ç/lO/SlI:ICO~I1SSI\O [[lI/CAÇA0

Substituir o § 29 do art. 16 pelo seguinte:

u § 29 - A empresa que mantiver escolas ou bolsas de

estudo para empregados e filhos de empregados poder.i

descontar essa despesa do recolhimento do sal érIc-educn
ção ti

aqueles que são dedicados e sérios usam o se.u tempo de descanso para at lv ídades

que a escora programa ou o s.ístema obriga que sejam feitas, como rccjd"\.l~ns,

correção de testes, planejamenlo etc.. Organizando-se assim o r-al.endár.ío escolar

fica mais fácil planejar as atividades escolares.

Quem já diri!]iu ou particioou de atividades pedagógicas de ortcntcçno ou slJfJervisi

de ensino en escola públil"il ou part icular sabe o quanto é difir-iJ prever no calen

dário de atividades da educação o período de reciclagem do prorcssor . E então ne

cossârão que tUlIlCl;JOS esta decisão.

r="t---------------- TlXTO/JUSTlrlcAçÃo- _~
~CIENCII\ [

LUIZ SOYER

A escola pública não atinge todos os niveis e todos

os recantos do Pais. Há necessidade de garantir a gratuidade não só

do ensino público, sob pena de se deixar muita localidade e em mui

tos cursos sem atendimento da respectiva população escolar.

JUS T I F I C A ç A o

Acrescer no início do inciso 111 do art. 82 a seguinte expressão:

""' n:xTO/oIU:sTI...CAÇÃO-------------------,

Por outro lado, se houver alunos que, por condições

econômicas ou por opção, não quiser a gratuidade, imJortante que não

se desperdicem recursos.

I' nas instituições póbl!cas,"
Justi ficação

~
~

~I
~

A escola particular há de constituir mera opção para aqueles I

que a ela derem preferência. e: preciso, por <isso, para fortalecimento do

" Parágrafo único - O Poder Público sómente intervirá

na escola particular para garantir.o cumprimento da I

legislação de ensino "

Inclua-se no art. 72 o seguinte parágrafo:

Justi ficação

_Jus ti fi cação

Anísio Teixeira, o grande educador brasileiro, já ensinava, há

décadas, a imprescindibilidade de educação pré-escolar, o que vem sendo sem

pre confirmando pela ciência, principalmentea pedagogia e csícorocra.

Sem a garantia obrigatória da educação pré-escolar, os poderes

Públicos continuarão deixando desatendidas as crianças carentes.

O objetivo do princípio é obrigar à empresa a ministrar ensino •

para os empregados (e não funcionários, expressão destinada a servidor púllJ_~

'co) e os filhos destes. Não sendo especialidade da empresa a at ívrdaríe esr-u

lar, a manutenção de estabelecimento de ensino poderá ficar mais cara. A bol-

sa de estudo equivale à manutenção de escola, com a vantagem de dcscont r a

lizar e desburocratizar o atendimento.

11 V - garantia de educação pré-escolar, à partir dos

três anos de idade, e de ensino fundamental para
todos"

Substitua-se o inciso V do art. 22 pelo seguinte:

--_. ---------- PLl""""o/COIol'U.io/SUBCO/'U5SAO ----

cosissno FAM!LII\, EDUCl\çno/SUElW·lISS1\O [OlICI\Çi10

,- .u'O. _

[=Jycia Vania Abrã-o-C-o-s-t-a--- '"'0'- ----------- ----

=,------------ yl:llTa/JuSr'f"lCAçÃO •__ • __

~~ TIE:XTot,lUSTltICAÇio------------------,

~,--_-------PI.IE:NÂIuotcONI'5sio/sUllcO..I~nio-----------.,

• COMISSAO FAM!LIA, EOUCAÇI10/SUBCOMISSAO EOUCAÇAO

[:J Lúcia Vânia Abrão Costa
Pa=tgrcfo ún:co: O cno letivo n5:J seré :'nfcrior a 220 dias e a hera-aula será de

6O(sessenla) minutos no período diúrno, .com o mínimo de 5(cinm) horas-aula e de

50(cinquenta) minutos no período noturno ccm o mínimo da 5(cinco) horas-aula;

serão g3rantidos ao professor trinta diçs de férias, facultando-se aos s íst.cmas

de ensino a organização do calendário escotcr de forma a prever a rcc ir-Iaqcm dos I

fissionais da Educação e o planejamento educar-Ic-ral .
JUSTIFICAÇllO

E preciso que a educação seja Ievada rmts a sério neste Pafs , E é deata Const í tuí.

ção que todos esoeramos que enonem orãentaçõas novas que quebrem o ritmo monótono

do nosso sãstema educacional. Sugerimos que já no texto const í tucãorn1 seja feita

a prevísão do cnc letivo e da hora-nula. E importante que o Brasil passe a acompa

nhar o ritmo de outros países, onde o ano letivo é maior do que o nosso e a perma
nêncãa na escolc é feita por tempo ITIC1S elástico.

D3 outra forma, <1 nove org::~n:'zoç~c do cns:'no crevê trinta dias de férins para o

magistério. serêo férias efetivas, já que o que se vê é que os bons professores,

Impossível Que a constituição obrigue a instituição
privada, responsável pela criação, manutenção e risco de funcioname2

to do estabelecimento~ a forma de se dirigi: e de se o:gani~ar, sal

vo se o intuito for o de elminar-se a iniciativa particular no ensi

no.

JUS T I F I C A ç A O

l: DCi'UfI\JJO l'l..I>lllCS lJ01[UIO .u,O·-----------=~1 _I
WVIl}-CÕfiltss"Jõ"""ll'rr:Jl1!1~~~.."Lttt1(R"I;I;[!H~urer.rp\tW ·~~-~rrrtc:; ,- dor Ci f'.,r1 n J 800626-1
~'] Tel"noloqio e da Comunil"::lçolO; VIII-C SU~)("QmissJo da I amí l õ",

do 1~~n:JI e (lo Idoso. - -.-----.------.--
• TCXfO/JLlSll1lr.\ç4(' o _ •• __ ._

, I\rl. 69 - .•••..••.•.•

§ 3º _ Os idosos carentes Lerão amparo da Pre~ilj;;n~ia sondo-Ihc . .I:.',l'I].l1.IIJ 1. pro-

ventos mensais vilalícios não inferiore" a um salário mínimo
JUSTIFICAçnO

Visa a proposta dar nova orãentnção BO texlo, dando ao idoso o i:ffI!J;Jro daPrcv.ídên

cio. E preciso que isto Equc claro, j;i quc o texto do anteprojeto dcíxa entender

que haverá idosos carentes que não terão cobertura prcv.ldenc íér.ía

l" ""'"''''' .."'" 00"'-'" 'U" -) I - 1

~ComiE;m(h I (lmnfht:A~1{Cf~jS~I!~~~.~~~Ull·~~i tlJl·.~05nõrTp;,- I'-) f'i;:~ J 800627-0
~:. ICf'lloloqi.l e :1:1 CllJ1lJnir..f·:·~j ..V:!I-r) Sl,l'l_~I'I;!;j'l,' ·f··_I·.f~l .~_...

C'ullur::: c Espcr tcs

, /lrt. 52 - .
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ensino oficial e não comprometimento do Estado com a escola particular, sal
vo para verificar o cumprimento da legislação ~e ensino. sob pena de se en
volver com a escola particular, responsabilizando-se por suas práticas, des~

certos ou obrigações financeiras, comprometendo o princípio estabelecido no
"caputtl

•

r:;r-::====-====---:= 'LI.:N...,.IO/CO/.l15Si.o/!ôUIlCOIllISSÃO--- ~

e COMISSAO FAM1UA, EOUCAÇAO/SUBCOMISSAO EOUCAÇAO

..."., TUTO/olUSTIFIC,lçiO-----------------j

" nas instituições públicas, "

Acrescer no início do inciso In do art. 8º a seguinte expressão:

~
~

Lúcia Vãnia Abrão Costa
I

....r-e- ------ 'LI:N..,.IO/cQ.. IS5Ão/su.cO..I$SÃO-----------~

Comissão Familia,Educação/Subcomissão da Educação

m~-------------AUTOIt----- _

r:

Justificação

Acrescente-se ao art.7º do anteprojeto o seguinte parágrafo:

líparágrafo único - Não se considera repas
se de verbas públicas a concessão de bolsas de estudo,de valor
igual qo custo-aluno em estabelecimento oficial congênere".

Impossível que a constituição obrigue a instituição privada, '
responsável pela criação, manuntenção e risco de funcionamento do estabeleci-'
mento, a forma de se dirigir e de se organizar, salvo se o intuito for o de
eliminar-se a iniciativa particular no ensino. .

E ESPORIES,

l? <,"'TE,""" "'-',"00 '"'"0" I I_I
mCOMISSAO OA FAM lLI A·~tJ'A"'ÉÍS\'l~ifÇ'l:l'(j~·"ttl[TORA--.:-.:=mttTl=---,D""A"] 800635-1
C=CIENCIA E TECNOLOGIA E DA COMUNICACAD "

~ ,."'0,...v n • "":""l\LnGLA,,&.,~"'..W:OlIlUl!UJC1lJCAO- .......

A bolsa de estudos constitui beneficio prestado

ao aluno e não para criação e manutenção de escola particu'
lar.Para assegurar o atendimento pleno de todos,sem o risco
de faltar escola pública,necessária a previsão da possibil!

,dade de concessão de bolsas de estudo.

Justificativa

os subsequentes:

Acrescente-se ao artigo 16 o seguinte item II, r-emunet-ando-e se

"II-Promover a revogação judicial das outorgas desde. que des

viada a funçaô Social dos serviços".

~
~

.- A!J.l'OIt- _

fD'UCIA VANIA AARAO COSTA

JUSTIFICATIVA

Se ? Estado não restringir sua interverição no ensino
acabará se tornando responsável por seus erros e acertos, inclusive'
financeiro

~
~

A presente emenda tem o fim principal de autorizar o Conselho

Nacional de Comunicação a promover a revogação judicial das outo~

gas concedidas desde que desviada a função dos s;rviços com a ma

nipulação da informação, adeformação da verdade, o desamparo do

cidadão diante de um poder quáse absoluto exercido pelos grandes

veículos de comunicação.

krescente-se às disposições do Capítulo das C~ência e Tecnolog~a e da

comunicação art~go com a redação segu~nte:

PJ AUTOII:

~ DEPUTADO MENDES RIBEIRO

r;,----------- TEXTO/olUSTIF'ICAÇio --,

m PLtNAlllO/COUI'SÃO/SU&tOlll'S"O ]ê cnrrSSÃO DA FAM!LIA, DA ElJUCAÇ1'iD, CULTURA E ESroRITS, DA CIt:i-X::IA••"

~
~E m ffi1wrrçn

Acrescentem-se no art. 2º os seguintes incisos IX e X :

IX - Garantia de bolsas de estudo, em valor igual ao do
custo-aluno em estabelecimento oficial,a todo aquele que, não dispon
do de recursos, não for atendido na escola pública .

·x - Garantia à iniciativa privada de ministrar ensino,
com interwçãJ do Poderes Públicos apenas para q..e se cumpra a legisla
ção de ensino •

Seoo aluno não dispàê de recursos e não é atendido na
escola pública, o Estado, para garantira~etiva gratuidade de ensino
deve assegurar-lhe através de bolsa de estudo , as condiçoês de aten
dimento •

eLUCIA VI\NIA ABRAO COSTA

Artigo - A lei regulamentarã a publicidade dos produtos potenciaí_

Substitua-se o inciso 111 do art. 3º pelo
111 - Garantia de educação obrigatória,em

pré-escolas para crianças até seis anos de idade .

seguinte
creches e

mente nocivos à saúde.

Just~f~cat~va.

JUSTIFICATIVA

Já está na hora de o Brasil aprender a lição de Ani _
sio Teixeira sobre a necessidade de proporcionar educação pré-esco _
lar, em caráter obrigatório,pois é público que os educadores de todo
mundo já concluirãm ser indispensável para a formação do indivIduo a

pré-escolaridade, como também constitui consciência que, sem sua obr!
gatoriedade , as crianças pobres continuarão desatendidas •

Tal como foi colocado o prece~tQ,não contém assunto cons

titucional.

Retira, do legislador ordlnârio, qualquer possibllidade

de regrar a matéria com a observãncia das pecul~arldades próprias a

quaisquer produtos.
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Para ele o campo é ma~s 'amplo para ~mpor restr~ções abs~

lutas ou parc~a~s e não tornar dogmát~co um mandamento que poderá

gicos, e cos~erarã ~a i~Dor~acão de eleMen~os estran~e~ros que con~rT

buam ?ar= s ~csso à=senvolviménto técnico, científico e art1stico; -

ser nocivo tal a abrangénc~a do espectro contido na forMa proposta JUSTIFICAÇÃO

.JJSTIFICAÇAO

• Acrescente-se, em continuação, e como parte t'mal do texto do
artigo 24 do projeto da Subcomissão da Educação, Cultura e Esportes depois da ex _
pressão "... de filmes cinematográ ficas e vadeo-cassetes ." o que se' segue:

O Esporte é um fenômeno social, político econômico e cultural
que integrado com a Edueaçâo, com ç Saúde, com a Ciência, com o Bem-Estar, com -a
OJltura. deve gerar a renovação e a transformação social.

• ~ . O E~p~rte não pode mais ser visto de um ângulo oarcial , como
a pratica de exerciCIOS fISICOS; mas como um fenômeno social, oolitico, econômico e
cultural, de interesse do cidadão, que dele deve participar.

A respeito de tal conceituação, merece, especial atenção a
proposta da Secretaria de Esportes do Paraná. para uma Polit ica Estadual de Espor _
tes na qual se evidencia uma nova visão do esporte, não somente, no aspecto físico
I18S também em termos afetivos, cognitivos, motor e social. . '

Neste trabalho, partindo da posição de Medicina, a Educação
Física não ê sinônimo de Esporte, de recreação e nem de çínãstice, Educação físi
ca ou Ciência do Movimento é um corpo de conhecimentos teóricos e práticos, dentro
do qual exístem quatro grandes áreas: as atividades esportivas, compreendendo o es
porte e as diversas formas de enfocá-lo; as atividades recreativas, compreendendo o
lazer popular; as atividades expressivas, compreendendo a ginástica, a dança e ou _
tras manifestações expressivas dos sentimentos e culturas de um povo e as ativida _
eles motoras, compreendendo o desenvolvimento e aprendizagem adequados das práticas.
esportivas, evitando as graves consequências de um desenvolvimento precoce.

Pelas dimensões continentais do País, o Esporte não pode ser
tratado com o descaso como ven56'1ÍJ feito,é mister modificar esse posicionamento
dando-lhe o devido valor.

~
~r/fl/

--------------&UTO"--------- _

JUSTIFICAÇÃO ~

A história nos informa que Muitos cientistas e filós~
fos, pesquisadores, poetas e escritores muito mais poderiaM ter pro
duzido se houvessem tido amparo material e condições financeiras Me
lhores para a realização do seu trabalho. Por falta de recursos, o
pesquisador deixa de realizar importante viageM de estudo, e o lite
rato 'deixa de escrever, porque tem de empenhar-se, antes do mais, em
conquistar o pão para matap a fome. Perde o país muitos talenLos,~om

irreparável prejuízc para as ciéncias, as letras e as artes.Preencha
mos a lacuna através da obrigatoriedade do amparo efetivo do Estad0
ã atividade científica, artística e literária

Acrescente-se, como item IX do oarágrafo único artigo
18 do projeto da Subcomissão da Educação, Cultüra e Esportes, o que

,-se segue:

IX - O Estado garantirá, a fundo perdido, condições~
teriais e financeiras ao cie~tista, ao pesquisador, ao artista, aõ
músico e ao escritor, comorovadamente sem recursos, Dara a' elabo
raçao e divulgação de seus trabalhos, e realização de cursos de aper
feiçoamento no país e no exterior; -

Quando a repressão se intensi=icou, muita gente se exi
lou, para escapar ã tortura, talvez ã própr~a ~orte. ~ Brasil perdeu,
nessa ~onjuntura, muitos cérebros, depo~s apro'lei~ados e~ universi~a
des norte-americanas e eur-opâ.ias , até por cr-gan í sncs da O!IU. Procede
mos leviana e irresponsavelmente nesse episódio. Os novos detentores
do poder teniam a contaminação pelos miasmas das ideologias. Os Est~

dos Unidos e a Russia, no entanto, muito antes do térm~no da segunda
guerra mundial, andavam caçando cérebros na Alemanha, e cuidavam de
apossar-se de ~nstalações e equipaMentos. Graças ã imporéação anteci
pada de Werner von Braun e sua equipe, os Estados Unidos puderam ccns
truir as bombas atõmicas que destruiram Hirosh~ma e Nagasaki, assim
como puderam executar o programa aero-espac~al, com o envio de satéli
tes e de astronaves, sem cogitarem se os alemães eram nazistas ou se
não gostavam do bigodinho de Hitler ••. Subdesenvolvido e preconceituo
so,o Brasil preferiu que homens de cultura fossem para o exterior, e
que por lá permaneçam até hoje. Se eles servem para a UNESCO e para
as universiãades estrangeiras, hão de servir, em grau maior, para o
Brasil

~

EMENDA ADITIVA

r - - - r;" , - - - - 'l.II:N&Jll0/CQ"nssÃo/suacoanssÃO---- _

(:J

tJ"DEPUTADO MAURICIO UASSER

~
~

DEP~TADO MAURICIO NASSER

EMENDA ADITIVA

VII'

originalmente.

m~---------'I.~NA'uo/ço"lssio/su.COlflssio

ê-

""..- TuTot.lUSTI11Cl,ÇÃO------------------,

EMENDA ADITIVA

EMENDA ADITIVA

JUSTIFICAÇIlO

~
~

Acrescente-se, como parágrafo único do artigo 21 do
projeto da Subcomissão da Educação, Cultura e Esportes, o que se se
gue.

JUSTIFICAÇÃO

Objetiva a emenda dar condições de exiséência a enti
dades culturais da espécie no interior do país. Pode ocorrer a
circunstância de haver biblioteca Darticula~ numerosa e selecionada,
em vias de parar no "sebou depois da norte co proprie-:ário, por ind,!.
ferença e desinteresse da fa~ília, preocupaca Mais e~ ganhar novos
espaços na casa ou apartamento do que em prese~var u~ tesouro bibli~

gráfico. Se o proprietário, geralmente desprov~do ce recursos, puder
obter apoio do Poder Público, cuidará em organizar, c~ass1ficar e
con~ervar livros, jornais mais antigos e documentos, a fim de que e~

tes possam Ser manuseados e consultados por todo Mundo. Em lugap da
dispersão e da perda inevitáveis no sebo, haverá o aproveitamen~? por
inteiro desse patrimõnio, penosamente reunido. Outras vez~s, ex~st

tem condições para a fundação de museu histórico e de historia natu
ral, ou de centro de arte, casá de cultura, etc., mas as autoridades
locais não se mostram interessadas por iniciativas dessa natureza,
que poderá concretizar-se se particulares as tomar~m a peito, se~

fins lucrativos. O apoio, pode traduzir-se em cessa~ de local, prov~

sério ou definitivo, de técnicos e outros funcionarias e de Subven
ções em dinheir~. Investimento em cultura é ainda o melhor investI
mento para o pa~s.

§ único - O Estado anaíará, técnica, ma~erial e finan
ceiramente, a iniciativa privada nâ 1nstalação, ~a~utenção e funcio
namento das instituições cu~turais previstas neste artigo.

íJill
~

EMENDA ADITIVA

I:DEPUTADO MAURICIO NASSER

~
~í/If/

Acrescente-se, como item XII do parágrafo único do
artigo 18 do projeto da Subcomissão da Educação, Cultura e Esportes,o
que se segue:

Acrescente-se, como item X do parágrafo único do arti-
go 18 do projeto da Subcomissão da Educação, Cultura e Esportes, o
que se segue:

X - O Estado Se emoenhará no retorno e aproveitamenéo
no país de cientistas naci~n~is emigrados por motivos político-ide~:=

Os países mais civilizados se precaveem ao proibi
rem a saída, para fora de seu território, de obras de arte, fósseis~
documentos históricos de valor e objetos obtidos de pesquisas arqueo
16gicas. E o cuidado na preservação do seu patrimônio cultural e ar
tístiço. Devemos seguir as suas pegadas, se queremos que aqui permane
çam os tesouros artisticos, sacros, históricos e arqueológicos que
possuimos. .

XII - Fica proibida a saída do país, salvo exceções
'previstas emlei complementar, obras de arte plástica, livros e documen
tos raros, fósseis, móve~s e outros objetos de interesse histórico
nacional.

DEPUTADO MAURICIO NASSER

~--T7-':----- "L~"'..'''aICOMI55Âol&u.CO~ISSÂO-----------

(!J
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(JDEPUTADO MAURíCIO NASSER JUSTIFICAÇAO

r:-r TfXTO/olU'TIf'lcat;ÃO -,

EMENDA.,,-ADITIVA

i/III Sabe-se que existe guerra declarada e~

tre os países industrializados, com m~todos de espionagem cada vez
mais sofisticados. Uns buscam descobrir os avanços tecnológicos de
outros,enquanto tratam de preservar os ~eus próprios segredos. Os
países subdes~~~olvidos e os em via de dese~~~lvimento são mais
vulneráveis. Há resíduos, entrea sua gente, da consciência de colo
nizado, que se dobra ante as conveniências do colonizador. Por is
so, toda cautela é pouca para resguardar os direitos nacionais que
'registram marcas e patentes' d~ seus inve~tos e de suas descobertas"

ou
ou

a

XI - Gozará de isenção de direitos aduaneiros e
tros tributos a importação de livros científicos, obras de arte e
tros bens culturais não destinados à comerciallzação,e estes terão
proteção do Estado; ,

Acrescente-se, como item XI do parágrafo único do
artigo 18 do projeto da Subcomissão da Educação, Cultura e Esportes,
o que se segue:

JUSTIFICAÇAD

A isenção tributária na importação, de bens cult~

rais não destinados ao comércio, contribuirá para o crescimento subs
tancial do nosso patrimônio cultural e artístico. Países, como a Itá~
lia, a França, a Espanha, a Alemanha e a Holanda, concentram ricos
acervos artísticõs. Vivem, contudo, a síndrome da guerra, razão pela
qual numerosos particulares transferiram seus bens para os. Est~dos
Unidos. Se oferecermos facilidades a brasileiros e estrangelros,acre~

cida de real proteção do Estado,poderemos ensejar o afluxo para-cá de
apreciável parte do patrimônio cultural da Humanidade. Neste conte~

to, precisamos cogitar de facilitar-ainda a importação de livros e
doc.umentos para indivíduos e entidades sem fins lucrativos, oue desejam
e necessitam atualizar-se com os progressos no mundo das ciências,das
letras e das artes. Se o erário público se desfalca de parte infimal
das rendas, em face das isenções tributárias, ganha o país com o cre~
cimento do seu patrimônio cultural e artístico.

~DEPUTADO MAUR!CIO NASSER

(J/lr
..".. TEuo/olUSTIJ-1CAÇio -,

EMENDA ADITIVA
Acrescente-se como § 5º do artigo 8º da Subcomissão

da Ciência e Tecnologia e da Comunicação, o que se segue:

§ 5º - Empresa estrangeira que ceda ao Brasil a
sua tecnologia de ponta, sem cobrança de "royalties",ou qualquer ou
tro direito autoral, terá tratamento favorecido, previsto em leI
complement&r, sobre as demais que não o tenham feito.

..".. TUTOIJUSTI'lcAt;ÁO ---,

JUSTIFlCAÇAO

Pode ocorrer a transferência de tecnologia de ponta
dalguma empresa estrangeira para nós. E justo, pois, que essa tran~

ferência, por meio de incentivos, fora do alcance daquelas que não o
tenham feito. Preocupa-nos o enriquecimento do nosso conhecimento
tecnológico. Lei complementar dirá quais as vantagens que oferecer
emtroca.

~
~V(((

DEPUTADO MALRICIO NASSER
---.,..,""7..,....~--- 't.tHAIlIO/c:ON.'s-iO/SUICOMlssio------ ,

f:

1!Jr--------------AUTOIl---------------
ê

EMEND!! ADITIVA

r.:1
T

[ XTO/ oIUST II"ICAÇÃO ---,

EMENDA ADITIVA

~
~iJfa

___-r-:-:-:- -PL I: " AII IO/ COM' s si o t s u . COMI S3 ÃO _

f:J

~EPU~ADO MAURíCIO NASSER

rv - Serão instituí10s cursos noturnos regulares
nas Universidades, a fi~ de permitir-se o ~primoramcnto técnico-pro 
fissio~al a que~ trabalha.

qcre~cente-se, cemo item IV do ar,. 8º, C~pítulo I,
da Educaçsa, Cultura e Esportes, de pr0jeto da Sub CG~issão da Educa
çâG, Cultura e E~po~tes, o que se segue:

JUSTIFICAÇAO

= TEXTotolusTlfIC.lçio ---,

Jovens e chefes de famIlia são obrigadas a ganh~r

o sustenta pelo trabõlho profissional due realizam em horárl0 diurno.
Se~tem-se frustraàE pelo fato de não poderew prosseguir os estuoos,
em nível superlor. Em consequência, o país, perde o concurso de mui
tas inteligências, o que é bastante lastimável. A lacuna se preenche
ao se institulrem cursos noturnos nas Universidades, que possibilita
rão o desenvolvimento do trabalho durante o dia e a frequencia às au
las à noite, com vantagem e satisfação para todos.

!--------------AUTOIt----------- _

Alerta-nos o exeMplo da péssima escol~a da reglao de
Angra ~o~ Reis para ~nstal~ção, a re~elia dos moradores, de três usi
Tolas a!om:Lcas. Ita~na, na l1ng1!a ameI":Lndia, quer dizer "pedra pôdre" ,
~sto e, que se es~aEela. A uS7~a de Angra-l se ergueu justamenTe em
Itaona, e a populaçao local, Ja bastante alarmada com os acidentes re
gistrados, ainda antes de entrar em funcionamento, teme que, por seu
peso, ela se afunde, e dissemine letalmente a radioaTividade. Isto
posto, quer-se que a Dopulação decida, com liberdade, se lhe convém
ou não, a instalação,- em sua região, de centrais nucleoelétricas o~
de usinas industriais para produção ou beneficiamento de urânio' ou
qu~lquer outro m!~êr!o.nuclear._O povo de Perufbe, sâo Paulo, se
opos, tempos atras, a ~mplantaçao de usinas atomicas. Esse direito de
ve ser estendido a todo mundo. -

Depois da expressão "dependerá de prévia consulta ao
Congresso Nacional, o artigo 99 do projeto da Subcomissão da Ciência
e Tecnologia e da Comunicação terá o seguinte aditivo:

, 99 - •.• dependerá de Drév~a consulta ao Congresso N~
cional, após plebiscito da população da região.

JUSTIFICAÇÃO

~
~

MAURICIO NASSER

i7lfl(

DEPUTADO

EMENDA ADITIVA
Acrescentar, como §5º do artigo 89,

capítulo "Dos Recursos em Ciência e Tecnologia, da Subcomissão
da Ciência e Tecnologia e da comunicação, o que se segue:

§5º - O Poder Público assegura absolu
to sigilo e defesa dos direitos autorais no registro de marcas e
patentes.

Vf(!
r:-r----------------TnTo/olusTI'lc"çio ~__.,

a) O Departamento Naciona~ de proprie
dade Industrial, e os órgãos simil~

res, se organizarão contra a espio
nagem no setor, respondendo pelo
vazamento de informaçõe~, que prej~

diquem o interesse nacional.

E/oENOA ADITIVA

Acrescente-se, na parte final do artigo 9º do
projeto da Subcomissão õe Ciência e Tecnologia e da Comuniéação
depois da expressão "dependerá de prévia consulta ao Congresso Na
cional", o que se segue.
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MAURICIO NASSERDEPUTADO

»n

....... &UTOII _

f:Artigo 9º - ... dependerá de prévia
consulta ao Congresso Nacional, e á população local, através de

plebiscito.

JUSTIFlCAÇIlO

o povo tem o direito de opinar, a fa 
vor ou contra instalações nucleares em sua região, porque, afinal
de contas, a sua vide e a sua integridade física estão em jogo, an
te o risco da radioatividade

EMENDA ADITIVA
Acrescente-se, como paragráfo 5º do

artigo 6º do projeto da Subcomissão da Família, do Menor e do
Idoso, o que se segue:

IE'UTADO MALRICIO NASSER

V/fI
r:'I~--------------T~XTO/"USTl"ICAC:ÃO---- -,

EMENDA ADITIVA

§52 - Em cada Municipio, com cem mil
habitantes ou mais, será instalada a Casa do Idoso, em regime de
internato, semi-internato e e~ternato, destinada a dar todo tipo
de assistência.

JUSTIFICAÇIlO

O idoso precisa encontrar morada ou
10C~1 onde possa fazer terapia ocupacional e lazer. A Casa do Ido
so atenderá ao fim social visado, sob a orientação e supervisão
do Conselho de Ação Social, instalado no Municipio.

VI/I

Consti~uin~e U3IR~TAN AGUIA~

- ..LUlAlllO/cOMISSio/IU.eOMI'sio------ _

tJ
=- TUTO/olUSTI'.CAÇio -,

Acrescente-se, como §único do artigo 9º
do projeto da Subcomissão da Ciência e Tecnologia e da Comunicação
o que se segue:

§ Unico - São proibidos a fabricação, o
armazenamento, a utilização e o transporte de armas nucleares em
territ6rio Nacional.

JUSTIFlCAÇIlD
EMEND" ADIl IVA

A"Sindrome de Chernobyl" ainda afeta a
opinião pública mundial. Paises, como os Estados Unidos' da América
do Norte e a União Soviética, de avançada Tecnologia, temem uma he
catombe nuclear, por erro humano. Desprovidos de tudo, não podemos
ficar à mercê de interesse bélicos, e colocarmos em risco a vida e
os materiais do povo brasilerro.

Incluir o artigo abaix~, ap6s o a=tigo 9º.do a,teprojeto
ds Subcom:ssãJ da Fanília, da Edu=a~ão, da Cultura, Esporte, Conu
n!ca;ão, Ciênci3 e Tecno~og'.3.

Art. iº- A atlvijdde nuclea= en territ6ri3 nacional somente será
admitida para fins pacíficos.

,.,.., TEXTO/.lu;T1flcaçÃo----------------,

EMENDA ADITIVA

FAM., EDUC., CULT., ESP., CI~NC., TECONOL. E COMUNICo

Pa=ágrafo Onico. O Con~resso Na=tona~ fi,c~liza'á o cum
prime~:o do disposto nes~e Artigo.

JU~I~I"'l

Seria preferí~el que a Con3tituição assegurasse o car!
ter pacífico da; a~ividades nucl,ares, se~ contudJ 'ob=iJa= o País
a abdica= do se~ dire~to sJberano de decidir o rumo a ser dadv
~qlJelas a~ivida1es.

Cono toda tecnalJgia a~ançada. a nuclea= se caracterizd'
pela mu:tiplicijade de apli=ações, podendo se= e~pregaja pdra fins
civis ou milita:es. O seu uso para fins milita·e~ deve ser objeto
de controle por par.e J~ Congresso e do Poder Executiyo e fruto de
uma declsãJ sobe=ana da sociedade, ~ luz de una reali1aj~ determ!
nadd" e circunstância. be~ definidas, hoje ~mprevisjveis.

Um dlSposctivo co~stituclonai de cdráter pe~manente no
anteprojeto do R81~tório cercearia a sobera,ia nacional, impondo
o riori res~rj 50S de;nec~s~ári~s ao ode~ d~ de:
gerações futuras.

Ressaltamos ademais que o Governo braslleiro já está compr~

metido a não produzir armas nucleares nem utilizar a ener~ia nuclear
para fins bélicos em acordo~ internacionais de que o Brasil é parte,
como o TratadQ para a Proscrição de Armas Nucleares na América Lati

n~. o Tratado de Tlatelolco.

A proibição do Arti~o 44 seria Dortando desnecessária e in

conveniente.

= TUTO/JUSTlfICAÇÃt> -,

,..,, 'LtIrlAflIO/cOIol"sia/suBcoMISSÃO- -,

oc= Deputa?o Lúcio Alcântara

~
~

MAURICIO NASSERQEPUTADO

§ 5º - Instalar-se-à, em cada Municí
pio, o Conselho de Ação Social, deStinado a assistir à mulher, à

criança, ao menor abandonado, à família carente, ao hospitalizado
sem recursos, ao encarcerado, ao mendigo, ao alcoolatra e ao toxi
cômano, em atividade não remunerada, e em sintonia com entidades
públicas e privadas, supervisionando também a Casa do Idoso e insti
tuiçães congêneres.

Acrescente-se, como paragráfo 5º do a!
tigo 2 do projeto da Subcomissão da Família, do Menor e do Idoso o
que se segue:

JUSTIFICAÇIlO

o Conselho de Ação Social será um 6!
gão coordenador e executor de obras sociais, em atividade não re
munerada, de munus publicum, para assistência à 'mulher, à crian 
ça, ao menor abandonado, ao idoso, à família carente, ao encarce
rado, ao hospitalizado pobre, ao mendigo~o alcoólatra e ao tox!
cOmano. Atuará em colaboração com a LBA, Ministério e Secretaria'
de Saúde, 6rgãos previdenciários, etc., a fim de que possa cumprir
as finalidades a que se propõe. Supervisionará o funcionamento
da Casa do Idoso e congêneres.

vi)

....... -'- ...UTOIt _

~

Dê-se ao caput do art.' 20 do anteproJeto da Subcomissão
da Ciência e Tecnologia e da Comunicação a seguinte redação.
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Art. 22. O conhecimento científico e tecnológico consti
tui patrimônio nacional, devendo ser empregado de forma a v1ab111-
zar o desenvolvimento sócio-econômico e o bem estar da população.

11- .Reaproveitamento de mão-de-obra e acesso a programas de
reciclagem prestados pela empresa, sempre que a introdução de novas
tecnologias, por ela adotada, impôrtar em redução ou eliminação de
postos de trabalho e/ou ofício.

"Artigo 17 - A liberdade de manifestação do pensamento e da
criação e expressão pela arte, sob qualquer forma, processo ou vin
culação, não sofrerá nenhuma restrição do Estado, ~ qualquer título.

§12- A lei assegurará o direito de resposta aos cida
dãos e às entidades, em todos os veículos de comunicação social.

a. 1I

111- Participação das organizações de trabalhadores na fo~

mulação de políticas públicas relativas à introdução de novas tecnol~

gias".

§ 52- A lei criará mecanismos pelos ~uais o cidadão se
rotegerá de agressões sofridas pela promoção, nos meios de comunica
ão, da viol~ncia e outros aspectos nocivos à saúde e à ética publl

§4Q- Não serão toleradas a propaganda de guerra ou a
eiculação de pr econce í t os de religião, de raça e de classe.

Dê-se ao Artigo 17 do Anteprojeto VIlI-b, a seguinte redação:

§2Q- A ação do Estado em relação às ~iversões e espetá
culos públicos limitar-se-á à informação ao público sobre a sua natu
reza, conteúdo e as faixas etárias,' horários e locais em que a sua
apresentação se mostre inadequada.

JUSTIFICATIVA
A emenda proposta é mais abrangente em relação ao texto do

Anteprojeto aprovado, pois no item I as vantagens advindas seriam
extendidas a qualquer processo de desenvolvimento t~cnológico, mais

amplo ,e não no restrito campo da automação:
A-mesma preocupação aplicaremos ao item 11, vinculando o

reaproveitamento de mão-de-obra em qualquer introdução de nova te~

nologia •
Por fim, o item 111, pretende que os trabalhadores sob forma org!

nizada, tenham condições de fiscalizar as disposições do "caput"e dos
itens I e 11.

§32_ Os Partidos Políticos têm o direito à utilização
gratuita do rádio e da televisão segundo critérios a serem defini
dos em lei.

=-- TUTOIJUSTI',CAÇio ___,

JUSTIFICATIVA

Dê-se ao Artigo 16 do Anteprojeto.VIII-b, a seguinte redação:
~ Artigo '16 - Compete ao Conselho Nacional de comunicação, "ad

referendum" do Congresso Nacional:
I - outorgar e renovar autorizações e concessões para expl~

ração de serviços de radiodifus ão e outros serviços eletrônicos de
oomunicação ;

11 - Supervisionar as licitações públicas para concessão de
frequência de canais, divulgando suas disponibilidades ao menos uma
vez por ano ;

111 - Estal:elecer critérios para a fixação das Tarifas colra
das aos concess ionários de serviços de radiodifusão e outros servi
ços eletrônicos de comunicação;

IV - Disciplinar a introdução de novas Tecnologias de comuni
cação conforme as necessidades da sociedade e buscando capacitação
Tecnológica nacional ;

V - Dispor sobre a organização das empresas conces,ionárias
de radiodifusão; a qualidade Técnica das transmissões, da programa
ção regional e de rede e sobre a garantia de mercado para os progr~

mas das produtoras independentes;
VI - Autorizar a implantação e operação de redes privadas de

Telecomunicação.
§ 19 - As concessões ou autorizações previstas neste artigo

serão feitas por prazo determinado, nunca superior? dez (10) anos e
só poderão ser suspensas ou cassadas' por sentença fundada em infr~

ção definida na lei, que regulará o àireito à renovação.
§ 29 - A lei regulará as atri.buições, a vinculação adminis

trativa e os recursos da União necessários ao funcionamento do Co~

aelho Nacional de Comunicação
§ 39 - O Conselho Nacional de Comunicação será integrado por

15 (quinze) membros, brasileiros natos ou naturalizadcs há mais de
10 '(dez) anos, em pleno exercício de seus direitos civis,representa~

tes do Poder Executivo, do Poder Legislativo, entidades empresariais
~ profissionais da área de comunicação e representantes das comunid~

des científica, Universitária e cultural, na forma da Lei.

Toda atividade privada/de repercussão social, no moder
no estado social de da.re í t.o , a.mpLaca obrigação social. O interesse ge
ral, posto em equ11íbrio com o ind1vidual, ]ust1f1ca o d1recionamen
to genérico das ativ1dades em geral para o desenvolv1mento comum dã
sociedade.

f: CRISTINA TAVARES

r.t---------------TUTO/ollJ~TI'IC"çio----- ___,

-------------AUTO"- _11_1
• COMISSÃO FAM!LIA, 'EDÜê~ç.KOÃ/Q/SCll~L~~AA·~---------..., 800653-9
'---------- --J

JUSTIFICAÇ~O

17T---------------T[XTO/olU~TI,.leAçio- ___,

Dê-se ao Artigo 79 do Anteprojeto VllI-b a seguinte redação:

Deve cal:er ao CNC, a competência ampla de assessorar o Congresso
Nacio~ãl=riãs questões de comunicação, dentro dos interesses maiores 
da democratização do País.

~
~

Inclua-se, onde couber, no Anteprojeto VllI-b, o seguinte B~

COMISS~O DA FAMIL~A ,DA EDUCAÇ~O E CULTURA
.1.f:NÂ"IO/COlussio/sUIlCOU.ssio--------__-,

r-------------AUTOII--------------

Uma verdadeira democracia se constrói com amplo intercâ~

bio cultural e de informações. ~ necessário, assim, que a Constitui
!ção garanta e regule as bases sobre as quais se darão esses intercâ~

bios.

tJ CRISTINA TAVARES

= TUTOI.JUSTI1ICAÇÃO ___,

A Emenda que se'apresenta, carrega os elementos básicos
Inecessários a mapear o campo, onde se desenvolverão todas as trocas

e manifestações de arte, da cultura e da inteligência nacional

obedece
que vi

~I

~

CRISTI~A TAVARES

COMISS~O DA FAMILIA, DA EDUCAÇAD E CULTURA

"Artigo 72- As normas de proteção aos trabalhadores
rão aos seguintes preceitos, na forma da lei, além de outros
sem à melhoria de seus benefícios.

1- Participação dos trabalhadores nas vantagens advindas da
introdução de novas tecnologias.

cc-------------AUTOIl:----------- _

m--------- I'l.EHÃ"IO/CON.ssio/SUllcOMI'S.iO -,
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CRISTINA TAVARES

r;'lr--------------- T~ltTO/J\1S"ftftc..çio-------------__.......,

Substitua-se o Art. 3g do Anteprojeto constitucional da Subc~

missão da Família, do Menor e do Idoso, VIII C ~om a seguinte redação:
Art. 3g- O Planejamento familiar deverá ser garantido pelo

Estado, a homens e mulheres através do direito da livre determinação
do número de filhos, sendo vedado a adoção de qualquer prática coeE
citiva pelo poder publico e por entidades privadas.

"Artigo ... - Fica instituido o Conselho Nacional de Comunic~

ção, com a atribuição de propor ao Congresso Nacional políticas naci~

nais de comunicação nas áreas de radiodifusão e outrOS meios eletrônl
cos, supervisionar e fiscalizar sua execução, atendidos os seguin
tes princípios. -

1- Promoção da cultura nacional em suas distintas manifesta -
ções, assegurada a regionalização da produção cultural nos meios de
comunicação e na publicidade ;

11- Garantia da pluralidade e descentralização, vedada a co~

centração da propriedade dos meios de comunicação;

•
COMISSIIO DA FAMILIA, EDUCAÇIlO E CULTURA

III-Prioridade a entidades educativas, culturais e outros sem
fins lucrati vos na concessão dê canais e exploração de serviços."

JUSTIFlCAçnO

o planejamento familiar é questão de suma importância para
o futuro dos brasileiros; conceitoS dos mai5 variados e antagônicos
vicejam nas dl~erentes tendências que se expressam atualmente no País.

~ fundamental que a Constituição defina o conceito de plane
jamento, garantindo o direito de opção do indivíduo para determinar o
número de filhos e o espaçamento entre eles. Este direito deverá ter
como contrapartida o fornecimento pelo Estado não só de informações ,
como dos próprios meios e técnicas anticoncepcionais científicame~

te aprovados.
Por outro lado, deve-se atentar para que o Estado e as entl

dades privadas, nacionais e estrangeiras, abstenham-se de exercer
qualquer tipo de coação ou induziment~ sabre as pessoaS que nece~

sitam de seus seus serviços. O planejamento. no caso não se confun
dirá com o controle de natalidade de cunho puramente demográfico, ma;
responderá às necess2dades básicas da população dentro do contexto de

atendimento à saúde.
redaçãó :I

)

~
~

Dê-se ao Artigo 11 do Anteprojeto VIII- b a seguinte

COMlssno DA FAMILI1 DA EDUCA AO E CULTURA

JUSTIFICAÇIW

A criação de um Conselho Nacional de Comunicação, propondo p~

liticas ao congresso, a exemplo do que já ocorre em Países como os E~

tados Unidos e a França. é uma exigência da democratização da comuni
cação no nosso País.

r;r--------------- Tr.:lll'O/JU5TI'leAIf,AO ---,

é1 CRISTINA TAVARES
1':'1--------- "LE:H""IO/cOIol155;.o/su.eo.. "5Ão ~

COMISSIIO DA FAMILIA, EDUCAçnO E CULTURA

Suprima-se do parágrafo 19 do Art. 12 do Anteprojeto Consti
tucional da Subcomissão da Família, do Menor e do idoso, VIII C, a
expressão "é a forma própria de constituição da família", passando a

ter a seguinte redação~

§ 19- O casamento civil será gratuitamente celebrado.

,..,.,...- 'l.tNÃIlIO/COW.,.sÃo/suacOIl13'ÃO------------,

... Tr:XTOtoll,J5TI .. ICAÇio, ---,

serviço
desiguald~

cultural do

JUSTIFICAçnD

A R~dação do Art. 11, como consta no Anteprojeto, importa
em grave equ2voco conceitual, a saber: A pluralidade ideológica não
se constitui em atributo dos meios de comunicação, mas sim dos conteu
do~ por eles v:iculados. Desta forma, ao assegurar o Artigo ll,~
me20S de comun2cação o amplo exercício do pluralismo ideológico e cul
tural', cria-se um dispositivo inóquo.

n Artigo 11- Os meios de comunicação devem estar a
do desenvolvimento integral da Nação, da eliminação da~

des e injustiças, da independência econômica, política e
povo brasileiro e do pluralismo ideológico~

JUSTlFICAÇIlO

CRISTINA TAVARES

COMIssno DA FAMILIA DA EDUCA no E CULTURA
mr--------------- TEXTO/.,lUSTI.. ICAÇio-- --,

Artigo 12- Constitui monopólio do Estado a exploração de ser
,viços públicos de Telecomunicações, comunicação postal, telegráfica e
de dados.

Ma medida em que o l\nteprojeto define o casamento civil c~

mo "forma própria de constituição de família", estabelece verdadei

ra discriminação, em relação às demais formas de composição de nQ

cleas familiares.
O moderno direito de família, fundamentado em diferentes

textos constitucionais, não mais comporta a distinção adotada
A enfatização do valor do casamento civil para o fim de

constituição da família. inviabiliza o caráter democrático do qual
deve se revestir a norma jurídica, na perspectiva de um tratamento

igualitário, garantida liberdade de opção.

AnteprojetoDê-se ao Artigo 12 e seus incisos I, 11 e 111

VIII- a, a seguinte redaçãO, mantido o Parágrafo único.

por

~
~

, COMISSÃO PL[~A~IOfCO"'IS$Ão/suaCONI:!lsio= _..,

FAM!LIA,EDUC.CULTURA,ESP.CIENCIA TEC.E COMUNI

f'I---------------- TEIITO/olUSTlFlCAÇi,O _

§ 11< O fluxo de dados transfronteiras será processado
intermédio Qe rede pública operada pelo Estado.

§ 2Q ~ assegurada a prestação de Serviços de Informação por
entidades de direito privado através de rede pública operada pelo Es
tado.

JUSlIFlCl\ÇIl.O

Trata a presente Emenda de consagrar,na Constituição,uma tra
dição fundamental de nossa legislação, ampliada para acompanhar os
avanços sociaiS e tecnológicos.

A~tera-se o caput. do art. 19 do Anteprojeto da Subcomissão da Fam~

I a, Menor e do Idoso, (VIII-c), para a seguinte redação:

~rt. 19 : A familia, constituida civil e naturalmente, tem direi
to a pro:eçao social, econômica e jurídica do Estado, com Vistas ã
realizaçao pessoal dos seus membros.
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JUS T I F I C A ç Ã o Parágrafo único- Não haverá aposenladoria compuls6r\a no magist~lio

das instiluiç50Z federais de ensino superIor, sendo 8in~D aS5cJJ16
do, seçLnóo normas plevistE5 em lej ordin~ria, o retor~o volLntdrj(·
do docente Já aposenlódo.

~
~da Famíl ía.Eouc. ,Cult., e Esportes,da CIên., Tecn e da Com.

1- ........•...•.•..••.

11- .••.••.....•••••••

UI- .

IV- •.......•.•........

V -abertura para todos os graus de ensino, como pluralismo nó €Xp~

riência pedagógica.

JUSTIFICAÇAl?

Suprima-se o vocébulo extensão no ítem I do artigo 8Q:

"Art. 8Q o •••

I - indissociabilidade do ensino e da pesquisa

JUS..!.!!::;_~~_'!.(l

Ensino e pe~quIsa são, realmente, indissociávris enqllanto a

Universidade se predispõe para busca do saber; quanto à extensão,

é uma decorrência intrínseca da pró~ria essência da instItulÇão

universitária. Torna-se um vocábulo explelivo.

Adite-se um ítem,V,ao artigo 8º:

"Art. 8Q .

JUSTIFICI\ÇAO
---------A aposenladoria compulsória para o professor univ,rsilp
rio torna-se lIm verdadeíro castJ.go,u~a capitls-Clminutio, pois, aos
70 anos de Idade, a produçno inleleclllal atinge, em mui los casos, a
sua ple~a efervescGncia. Nessa elapa, alIa-se a cOMpelên~ja cIenll
fler O~ t~Cnlca ou IllllOanislJca ao conhecimento de realicl d~ ~)~asi'~
ra) 805 JbJLtlVOS da UniV('rsld~dc, qtJC 6 a bll~{~t rlo-~a~~r.

O r e t.oi no à at i v í d-ue dor i-nt e 6 UIl.3 occo ri êuc i a da pi c
posta dp exlinçãc da aposentadorIa compulsórlB para o magIslérlO d~

InslItuiç5es federais d~ ensino sup~rior.E uma forma dC' aposenlado:
ria "poiéllca", que é uma retomada do fazer e do ensinar.

, O Brasil é, certamenle, um dos poucos países no mundo"
que não aOloveil? a experiência e compel~ncia de um prOfl&sional do
ensino supprior em sua plena efervesc&ncia, Hp\degJer,Jaspprs, ~ar

cuse por exemplo, continuaram a exercer um papel e~ Universidades;
embora com redução de carga horária.

O retorno deve submeter-se, no entanto, a crltdrio e~

função da instituição universitária e do próprio docentC'.

= TEX10IJUSTIFlC.. ÇÁO -,

= T2:XTOtolUSTlfIC,lÇÃO _

t: CONSITUJlHE PEDRO CANEDO 'UTOA

t: Constilu;nte PEDRO CANEDO

1/-]. PLI:NARIO/COUISSÁO/SUBCOlfISS,;;O-------------,j 800666-1
f:COtlIS.DA Fpl~ILJA,EDUC,CULT E ESPDRTE,DA C1E:N E TECN E DA COMUNICo .

r:-r---------- PLf:Hr.RIO/COIlI"i,'J/SUBCOIlI'SÃO-------- --,

~
~

~
~

Constituinte PEDRO CANEDO

da Família .Educ, .Cult , ,e Esportes,da Crên. Tecn. "e da Com.

Altera-se no § 19 do Artigo 39 do Anteprojeto Constitucional da
Subcomissão da Família, Do Menor e do Idoso, VIII c, para a seguinte

redação :
§ 19 Os programas de planejamento familiar levarão em conta as

condições de habitação, saúde, educação, cultura e lazer a serem con
-j

feridas às famílias, assegurando o acesso à educação à informacão e

aos métodos adequados à regularização da fertilidade, respeitando as

opções individuais.

A norma constitucional Lrasileira deve conaagrar conceito malS am
pIo de família, admitindo, para o fJ.m da protecão do Estado, sua lJ.

vre composição. O anteprojeto, aLravés do artigo 19 e parágrafos con
templa conceJ.to excludente, restrJ.ngindo a defJ.nJ.ção de família às

hipóteses de casamento (civil e relJ.gicso) e de união estável.'
Tal formulação traduz conteúdo discrimJ.natório em relação às famí

lias nucleadas por exemplo, por mães solteiras e sem f i In os , pa i.s 

solteiros e seus filhos e demais pos siJ.ilidades que não esgotam no
plano das relações efetivas e estáveis entre pessoas de sexos' d i.fe

rentes.

JUSTIFICAÇÃO

A alteração aqui proposta, da inserção do texto "assegurando o

acesso à educação, ••• ", jmt:l,fica-se da seguinte forma:
- O Estado garantindo o acesso à informação e aos métodcs contra

ceptivos, afasta a poss ibilidade de que interes se nacionais ou es
tr~ngeiros e de setores governamentais interfiram na reprodução-hum~

na.
- Este dispositivo ensejará a criação de condições otjetivas e 

democráticas para que 1:rasileiras e brasileiros decidam sô1:re o pl~

nejamento da procriação.

- Tal inclusão vem integrar à Constituição norma contida na CO!
venção Sobre a Eliminação de Todas 'as Formas de Discriminação Contr,

a Mulher, de 1979, ratificada no Brasil pelo Decreto N9 89.460 d,

20/03/84. De acordo com a referida norma, incumre ao Estado informa

e assessorar a famIlia sobre o planejamento da reprodução.

~TINA TAVARES

r:-r-----,------~ pl.[NÁfIlro/Cot.lI',io/sU8CONI',io--- _f: COMISSÃO DA FAMIIIA, EDUCACÃO E CULTURA

r.1----------------nXTo/.lU'Tlft<:AÇÃO----------- ---,

,..,,---------- PLEHARro/coNlssi.o/su8cOIolI',lo---------_--,

õ.I----------------TEXTO/olUSTIFICAÇÃO-------- -,

Partimos do próprio conceito de Univer&idade ou~

sitar alumnorum et magistrorum, que é um multiplicar de m~lodos

experiências em todos os campos do saber mas também ao nível d

destinatár io.

Acrescente-se ao artigo 21 a seguinte expressão:

"Art. 21 - E obrigação do Eslado organizar, manter e apoiar o

funcionamento de bibliotecas, arquivos, museus, cinematecas ou
videotecas, centros de arte e casas de cultura ... "
JUSTIrIC'IÇAQ

Cinematecas e videotecas não se confundem co~ museus nam

arquivos; devem ser explicitadas, pois tanto o cine~a como d
lelevisão (daí videotecas) são instrumentos e mecanismos de

conservr;ão da memória, do conhecimento humano.

t:CONSTITUINTE PEDRO CANEDO

r.T-----+----- Pl.UlÂ.AIO/c:OUlSsÃo/suecONI"io _

CULT E ESPORTE DA CIENC E TECN E DA COMIllKJ

~
~

VIII .

= TEXTO/JUSTlflCIot;ÃO _

Adite-se ao artigo 2Q o seguinte parágrafo único:
"Axt-2Q .

Inclua-se onde couber:
"os docentes regidos pela CLT das instituições federais de ensino su
perior que se aposentar m após a edição da Emenda Constitucional D~

18, isto é 9 de julho de 1981, terão seus proventos atualizados,de a
cordo com sua situação anterior na carreira do MagistérIO Superior,
sem direito a uma retroação em relação aos efeitos financeiros.
JUSTIFICAÇAO

A Emenda Constitucional nQ 18, de 3D de junho de 1981,so
freu uma vexatória regulamen~ação por força da Porlaria MPAS nQ 2.8~5~
de 6 de maio de 1982 e do Decreto nQ 89.312, de 23 de janelro de 1984
artigo 38, que restringiram o senlido da expressão "COM senlido inte
gral".

r.r----------------- TElC.TO/JUSTIFICAÇÃO---- -,

~
~

:r--_~---------AOTOR-----~-------__

___:- Pl.t»ÁFIIO/(.oWlSSIo/SUUC,tlIU',io---------__m- •
lCOMJS.D!I FPI~ILIA,EDUC CULT E ESPORTE,DA erENe E TEeN F DA COMIIN1C
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A intenção inicial nossa é corrlglr uma injustiça ~ometi

da contra os professores de instituições federais de ensino superior
que, por serem docentes regldos pela Legislação Trabalhista, vieram a
se aposentar wpós a promulgação da Emenda Conslltuclonal n9 18 (art.
165, inciso xx, da ConstitU1Çâo Feder81).U~a segundG inlpn~fto 6 de es
tabelecer parldade entre professores estatutárlDs e docenles reglú _,
pela CLT das Unlversidades Federais, aulárquicas e fundacionals, uma
forma de isonomia interna, nos lermos da Lei nº 7.596, de 10 de abril
de 1987 (Lei de Isonomia Salarial).Essa iSDnomia pstaria predetermina
da pela Lel nº 4.881-A, de 6 de dezembro de 1965 (Estatulo do Magiste
rio Superior), artigo 53 e parágrafos, combinada com a lei nº 5.539~

de 27 de novembro de 1968 (que modificou dispositivos da Let nº 4.881
A),§ 1º do artigo 13, e com a Lei nº 5.540, de 28 de novembro de 1968
artigo 37, II .

Se'a chamada "Emenda Calmon" já constilui memorávPl con I
quisto, a elevação proposta do índice é um avanço nolável e pode ser
realmente eficaz instrumento de combate às difilculdades nolórias que
atropelam, hoje o ensino público brasileiro.

Contudo, não será essa a realidad~, se tivermos presenle
a descentralização tributária que, democraticamente fortalecerá na
nova Constituição, os Estados e os Municípios fort~lecendo a Federa
ção e romppndo com o atual modelo centralizadbr e unitário de Estaao.

o ~ descentralização tributária fatalmente terá que reduzi
a reCelta de lmpostos que serve, atualmente, de base de cálculo da
"Emend~ Calmon" e o ensino público terá sua situaçâo muitíssimo agra
vada, e~ que pese à elevação do índice de 13 para 18%.E isto princip~
mente se nos reportarmos ao que se contém no § 22 do referido art. 11
que destina ao ensino ob~igatório 50% do montante dos recursos públi
cos.

~
~

11 'LEH.\'uo/oONISs;.o/suacolollssÃO--------__-,

tJCOl~IS.O~ FI\t~ILIA,EPUCICULT, E ESPORIF,DA [IEM, E TECM E DA COMIINIC)

tJ CONSTITi'INTE PEOOD CAllITJ()

~ Tf:lCTotJUSTIFlCAl;ÃO------ __,

~
~

Constituinte PEDRO CANEDO

r.1----......---- PlEH"AIO/cONI55Ão/Sul3COIolI~SÃO-- -.

• omissão da Família,Educ. ,Culto ,e Esportes,da Ciên.Tecn. e da Com.

r::-r--------------- T[XTO/~u~TIFICAÇio_--------------__,

Dê-se ao Art. 1º a seguinte redação:

r::-r---------------- TEXTOIJUSTlFtcAÇÃO------ _

Adite-se um ítem, IV, ao artigo 89 :

"Art.Bº .

Art. 1º -A educação, direito de"todos e dever do Estado, será pr~:

movida e incentivada por todos uS meios, com a colabora
ção da família e da comunidadp, visando ao pleDO desenvolvtwento
da pessoa e ao compromisso do ensino com os princip~os d~ liberd~

de, da democracia da soberania nacional, do bem comum e de dlsc~f

minação .

~
~N E TECN E DA COMI itlILJCO'~IS.DA FAIHLIA EDUC CULT E ESPORTE DA

~ CONSTITUINTE PEDRO CANEDO
;:-., I'LtHARIO/cON"sio/tU8CO"'I'sio_~ _

Acrescente-se o seguinte parágrafo dnico ao artigo 25:
"Art. 25 ..
Parágrafo único - O cinema brasileiro será devldamente promovido
estimulado, rredispondo-se as Universidades como centro de seu
estudo ~ais aprofundado e como mecanismos de desperlar de vocoçõps
de cineastas e de críticos.
JUSTIFICACIIO

Não basta uma legislaç80 sobre produção, distribuição ,.
exibição; é necessária uma ênfase ao cinema brasileiro.

A Universidade, por sua própria essência, é o lugar natural
para o esludo e pesqulsa do filme brasileiro co~o fato ~ullur21

e estético e como lugar para o dvspe r t ar de vocações de c íneas t as
e críticos.

O cinema como a televisâo não 550 fenômenos estranhús à
cultura; não há uma antinomia entre o sistema de produção indus
trial e o fato cultural.

r::-r--------------- TCXTO/JUSrlf'fCAÇic·---- ---,

r::-r--------------- TEXTOIJUSTlfICAÇÂO---- _

Adite~se ao artigo 12 a seguinte expressão:
"Art. 12 - Lei complementar estabelecerá padrões mínimos de eficá
cia escolar para os sistemas de ensino, zelando pelo seu contínuo
aperfelçoarn~~to, inclusive com a utillzação dos avanços tecnológl
coso
JUSTIFICAÇIlO

Introduz-se l,yui, por exemplo, uma perspectiva de utilização
dos meies de comunicação social, em especial cinema e televisão,
na esccla. Parte-se do princípio de que a televis~o, para a qual
a crian;a de hoje eslá mais pr~disrosla do q~c o prúprto aoulto,
não pode ser deixüda de lado mas enfatilada.

DA ~J',iI,ILTA?EOUC CULT E ESPORTE DA CIt:N E TECN E DA COi~UNIC

espaço.

L .

11. .

II!. .

IV- ccroetêncãa a experiência na busca e socialização do saber.

Esta a razão por que, em outros artigos, defendp-se não
só a eliminação da aposentadoria compulsória no magistério das ins
tituições federais de ensino superior mas também se garanta o retor
no de docentes, já aposentados, que aliam competência e experiênci;
embora sujeito a critérios específicos.(Apose~tadoria"poiético").

E o fato de Universidade não se esgotar no tempo nem no

JUSn>ICAçIlO:
Defende-se aqui uma ênfase na atiJidade docente, a paE

tir de dois elementos básicos:competência e experlência. Pouco im
porta que se trate de uma obviedade, uma decorrência da própria
miss~~ da Universidade.

Por aqui se pretende ga'atir um aspecto de perMaGência,
embora o saber não seja privilégio do indivíduo, a parti~ do reCUE
so à competência daquelas que, aposenlados ou afastados das "cáte
dras",exerceram um 'papel ou podem ainda fazê-lo sob forma de tuto
ria acadêmica ou de consultoria em projetos, sem qualquer prejuizo
para os docentes que se encontram na carreira do Magistério, em at!
vidade.

~--------------_T~lCTO/..uSTlrJC"Qio--------- __,

~ PLENAAIO/cOMIS3ÃO/suOCOIU"io------- -,

(!J CONSTrlUINTE PE"'D"-'R""O--'C"-'I\~NE'=-'.D~-'=~'__uT_.. ----') I -I
800673-3

~
~

~
~

Art. 11º a seguinte redação:
11º - A União aplicará, anualmente, nUhca menos de treze por

cento, e os Estados, o Distrito Federal e os Municíploi
e cinco por cento, no mínimo, dos respectivos orçamentos g1 ,
na manutenção e desenvolvimento do ensino.

vinte
bais,

Dê-se ao
Art.

Comissão da FamílIa,Educ.,Culto ,e Esportes,da Ciên., Tecn.e da Com.

tJ ~onstituinte PEDRO CANEDO

[1 CONSTITUINTE PEDRO CANEDO

[!J pLt:HA'Uo/cONI5sÃo/suaCOMli!l,io

~COMIS.OP FAMILIA,fQJ)C,CULT E ESPORTE,DA CIEN E TECN.E DA COMU;]

r.lr--------- PLf;HA"IO/cOI.lI$SÃO/SU8COI.lI""ÃO _

JUSTIFICP.Ç1\O:

O art. 11 do anteprojeto constitucional consaGra a hlstó
rica contribuição do ilustre Senador João Calmon no que diz rcspeitc
aos rec~rsos para o ensino público, elevando a demals de 13 para 18% I
o índice do cálculo que anualmente a União tem qu~ fazer para conveni
ente manutenç§o e desenvolvilnento do ensino. -

Dê-se a seguinte redação ao art. 6º do anteprojeto.

Art. 7º - O ensino é livre à iniciativa privada, na forma da lei,
observâdas as disposições seguintes:
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JUSTIFICATIVA

JUSTIFICAÇÃO

Dê-se ao art. 15 do Anteprojeto da Subcomissão da Ciência e
Tecnologia e da Comunicação a seguinte redação:

"Art. 15. Compete à União, com prévia comunicação ao Con

gresso Nacional, outorgar concessões, autorizações ou permissões
de serviços de radiodifusão sonora ou de s;ons e imagens."

0-'
Da realidade industrial e tecnológica brasi~eira, sa

be-se muito bem, que esse atendimento simultâneo, sómente tem chance
de ser efetuado, pelas empresas de grande porte ou pelas empresas es
trangeiras ou multinacionais, ·com m~ito poucas excessões.

Ora, se já eiste um condicionamento de "controle do
capital permanentemente em poder dos brasileiros, -, sede e centro de
suas decisões no País", o que exclui a empre~a estrangeira é multina
cional de serem classificadas como empresas nacionais, então essa exi-
g~ncia de atender simultâneamente, condições de gerar, adquirir e
transferir tecnologia de produto e de processo de fabricação, é um im
pedimento imposto de forma injusta para penalisar as médias, pequenas
e microempresas nacionais, ~m benefício dos grupos econômicos podero
sos. Quanto mais que nem sequer lhes permite a oportunidade de um de
senvolvimento progressivo.

_-T~mbém não parece justo, excluir a priori do processo
de aprimoramento tecnológico, àqueles que são o verdadeiro alicerce da
'estrutura técnico-social da nação.

~ bem conhecido o fato'de que a criatividade, a inve~

tiva e a habilidade de encontrar soluções inovadoras e engenhosas são
caracteristicas que estão mais presentes na pequena e na microempresa,
do que no grande conglomerado farto de recursos.

Além do que sua exclusão seria no mínimo um pré~julga

mento sem proves e o comprometimento irreversJvel de caracteristicas
potenciais que jamais poderiam então se transformar em realidade.

111- Para satisfazer a exigência de estar sujeita
a controle tecnológico nacional, também fica estabelecido que a empresa

tenha poder de direito e de fato, para desenvoIver , gerar, adquirir e trans
fefir tecnologia de produto e de processo de fabricação, tudo isso de
forma simultânea.

11- Para isto,o anteprojeto está defendendo o
estabelecimento de uma reserva de mercado, que significará a concessão
de benefícios para as empresas que se classificarem como empresas na

cionais .

~
~

A redação proposta para o art. 7º visa definir com mll~

, . exatidão, o ex~rcicio da atividade privada de ensino,limitando
tal atividad~ à exigência de obtenção de rec~rsos próprios de au
to financiamento, e á obediência de regras e padrBes adequados de

organização e funcionamento.

I-dispor de meios próprios de autofinanciamento, sem a dest!
nação direla ou indireta de recursos públicos;

11- submeter-se aos padrões de organila~ão, qualidade e pro

moção vigentes no ensino público;
111- garantir aos professores e funcionários ~stabllidad~ no

empr~go, remuneração adequada, ~arreira docente e técnlco- funci~

nal;
1V- assegurar gestão democrática, através da participação de

alunos, prof~ssores e funcIonários, nos organismos de deliberação

da instituição.

~--- 'LfNAiIlto/cOIlI"io/sUICOIl.SSÃO _

f? COM. DA FAM1LIA,DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ESPORTES

l!J AUTOItc: Constituinte INOcfNCIO OLIVEIRA

Não se justifica atribuir-se ao Congresso a tarefa de apr~

ciar sobre concessões de difusões, transferindo às Casas do Parla-
mento atribuições meramente cartorftrias, nuna evidente ãepreciação

de sua competência' como um dos poderes da União. Essa é uma missão
tipicamente executiva, a exigir a interferência no máximo do Poder
Judiciário no julgamento de eventuais irreguiaridades. Assim,a pr~

sente emenda visa substituir o referendo previsto no texto por uwa
simples comunicação para ciência dos referidos atos ao Congresso
Nacional.

Entendemos que em uma questão de tamanha importãncia
é imprescendível a manifestação do Congresso Nacional, através de
lei ordinária, que preserve os direilos da média, pequena e -micro em~

presa nacionais, assegurando-lhe a possibilidade de se j~senvolver,

já que são reconhecidamente a base de sustentação do sistema técnico
social-industrial-dã-naçãó:

B1CCQ!l, OJ TI P.A t: f'HBJFS , nA C1têNCIA, TErNn! 0GI A

'. Emenda ao anteprojeto da Subcomiss~o da Ciencia, Tecnologia e da Comu
nicação.

Substitua-se no Artigo 3º § 2º, do anteprojeto da Subcomissão da
Ciência e Tecnologia e da Comunicação, pela seguinte redação:

Art.3º ..•.... .",".•..-.-~. -: .
§ 2º ~ - Ente~de-seopor controle tecnológIco

naciooal o poder de direito e de fato, pa
ra desenvolver, gerar, adquirir e transfe
rir tecnologia de produto ou de processo
de produção de forma isolada ou simultânea,
nos termos da lei".

• FAM!LIA,EDUCAÇAO,
~ ,.u,,.o/Ju$Tlrte..çiQ -'

Emenda ao Anteprojeto da Subcomissão da Ciência, da Tecnologia e da
Comunicação.

Substitua-se a redação do Art. 2~, § 2~ do anteprojeto da subcomissão
da Ciência, Tecnologia e da Comunicação, pela seguinte:

Art.2º .....•.......................••.... · .

"§ 2º - O Estado e as entidades de sua ad 
ministração direta e indireta adotarão,nos
termos da lei, como critérios de concessão
de incentivos, de compras e de acesso ao
mercado brasileiro, a capacitação científi
ca e tecnológica nacional".

JUS T I F I C A T 1 V A
JUSFIF CATIVA

O que se éstá colocando ao longo da Seção I do
Capítulo "Da Ciência e Tecnologia", que compreende os Artigos 1º,2º e
3g , é que:

- Se deseja. a realização da autonomia tecnoló-
~ca e cultural da nação.

Admitida
nlsmos mais importantes no que
mico e a autonomia tecnológica
te temerário que tal mecanismo
das entidades de administração
9ios que dele decorrem.

a reserva de mercado, como um dos mec~

diz respeito ao desenvolvimento econô
e cultural da nação, seria extremamen-

ficasse sob total e exclusivo manejo
direta e indireta, quanto aos privilé-
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o Congresso N~~'onal, não pode àbdicar ou dele
gar Função de tamanha magnitude,com ~uas implicações nas polítlcas e
conômica, industrial e social. aléín das comp.lexadades -;0 r eLac i onament o
internacional, deixando sua gestão e maneJo, distribuidas ao longo
dos diversos escalões aa administração direta e indireta do Estado_

GstitUlnte Roberto-~-;e'~;~------------) I_I
' . ' f'LU'.ll\ltdCOl.IlssÃo/suOCOI.IlS::40- ._ 800681-4

Comissão Família, da Educação, Cultura, Esportes

.------- tl:::llOIJUSflnC,lçÃo - -------.~ _

Ifl
~ Constituinte Roberto Freite
..,, 'L(H"RIO/cOIlI$sÂo/suaCOWIS:lio----------~

Comissôo da Família Educa ão Cultura

~
~

EMENDA SUPRESSIVA

Suprimem-se os parágrafos 1,2,3 do artigo lD9, conservando
se o caput.

= TUTOIJUSTlfIC,lÇÃO---------~-----__,

EMENDA SUPRESSIVA
JUSTIFICA TIVA

Suprime-se o parágrafo segundo do artigo décimo primeiro:
os parágrafos 1,2,3 do artigo 10º tratam de objeto de legis~

lação ordinária e, portanto, recomenda-se a sua supressão.

JUSTIFICATIVA

Recomenda-se a supressão do § 2º do art.11º, porquanto a atribuição
de percentual mínimo de despesa em dado nível de ensino não é maté
ria cosntitucional mas, integrante de plano educacional.

~
~A ED CUL? E ESPT DA CIEN E TEC DA COMUNICA ÃO

nEP!l1jopO RP6ELHO rREHlE

Suprime-se o Artigo 13º

~ TlxTotJUSTIP"U:.aÇÃO------ _

-r-------------- I.UTOIII----------- _

[l
1":"1---------- ,L.II:N"'UO/cOWI33io/su.co"'.ssio--------__--,

~
~Esportescbmjs~o da Edl!cação ,Eamí1ia,CIIlt!!ra

Cónsti'-I/Íote Roberto Freire[!J--Wl.IJ~:.J.Jl.l:.JL.liillJ.el:I.!Ll:..l:..e..u:.a.._---_--..J
.-- I'LCNAIlIO/cQlIlssÃo/suacOlils.sio-----------

tJ
,."... TtxTO/olUSTlfIC,l,çi;o _

JUSTIFICATIVA

EMENDA SUPRESSIVA

Suprime-se o artigo 9º do anteprojeto.
Recomenda-se a suspressão desse artigo, por considerarmos

que, seu texto, fere o princípio da não transferência de verbas

públicas ao eosino privado.

JUSTIFICATIVA

A previsão de incentivo
formados, não deve ser
tões de caráter sazonal

para interiorização de profissionais
matéria constitucional, por envolver
e conjuntural.

recém
ques.:.'

I:DEPUTADO ROBERTO FREIRE

E:OA FAM,DA ED,CULT,
= . TeXTO/JUSTIFICAÇÃO

r---------- I'LItN"kIO/COWISSÃo/sUDCOIIISSÃO

-------- n:;uOIJUSTlfICAÇ;,O--- _

Suprime-se o § 2º, do art. 16º

-(!1 nEpmAno ROBERTO FREIRE

EAM,IJA ED,CI!I ,E ESPT,da CTEN E TEC

Substitui-se o art. 6º pela seguinte redação:
Art. 6º Para a garantia da qualidade da educação, o ensino púbi
Blico é gratuito e laico em todos os níveis de escolaridade, sem
distinção de sexo, raça, idade,confissão religiosa, filiação po
litica ou classe social,

Art 16º JUSTIFICATIVA

JUSTIFICATIVA

Suprime-se o artigo 129

= TUTOIJUS'fI'tC...ÇÃo--- _

Recomenda-se a supressão do § 29, do Art. 16º, por en-
tendermos que,este,em seu texto, ~amDém a atual situação de
uso privado dos recursos públicos.

~
~

nEPI/Uoo ROBERTO FREIRE

A defesa do laicismo, como requisito de democratização
do ensino, implica em não previlegiar um credo religioso em 1 ~

tr~~ento dos outcos, não confundindo, ainda, o laicismo com at~

ismo. No Estado Republicano não há religião oficial. Na medida
em que seas~gura o ensino laico, garante-se, consequentemente,
a liberdade religiosa e de pensamneto, possibilitando a manife~

tação de todos os credos, mesmo os não reconhecidos oficialmente

(J.--------------- AUTOI\

~
~

OEPIITAno ROBERTO EREIRE
fi I'Lt.:H"'1l10/COMISsio/suaCOIIIIIS$io

CnA EAM,nA En, ri" T E ESPT DA CIEN , TEC E COMUNICAÇI\O

Iflr------------- AUTOR

C

m--------------- Tf:XTOIJustl'ICAÇÃO _

JUSTIFICATIVA

o artigo 129 nos p~rece dispensavel pois, à questão nele
abordada, é matéria de legislação específica.

Modifica-se o inciso VIII, do artigo 29 para a seguinte
redação:

VIII- Eliminação das desigualdades e das discriminação
de raça, de etioia, de sexo e de religião.
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JUSTIFICATIVA

Propomos esta emenda ao anteprojeto por considerarmos que
não poderia deixar de ser contemplada, em texto constitucional,a eli
minação das desigualdades e das discrIminações por sexo e religião.

(!J DEPUTADA EUNICE MICHILES

~ --.- 'LUlU,IO/cow.ssÃo/suleoMlssio---------_-,

FAMíLIA ,EDUCAÇAO , CULTURA E ESPORTES,OA CII:NCIA, TECNG.E COMUNIC.

~
~

Assim, em uma questão que afeta substancialmente as pequenas,
~édias e micro empresas nacionais, se estaria correndo o extremado ri~

co de in' usti ar esses emo r ee"nl.lL!;e""-'o"-"ecx....Y..!o==!:!o.!.....l...l'-I,;Jo!1..lJ=......==!ll.t:.-J:l:i---'-'-"-=---J,
ses da estrutura técnico-social da Nação.

Entendemos que não se pode deixá-las ao sabor das even
tuais decisões, muitas vezes casuistas, de órgãos de escalões inferia
res da administração direta ou indireta do Governo.

Com a emenda que estamos propondo, esse risco será eli
minado, uma vez que essa atrIbuição passará a ser do:Googresso Nacio
nal, que na nos.sa -comnr eens ão , dela não. pede .abdãcar ,

= TEXTO/JUSTIFICAÇ;,O -,

,..,...---------------TEXTO/JLlSTIFICAÇio---------------_,

EMENDA AO ANTEPROJETO DA SUBCOMISSAO DA CII:NCIA E TECNOLOGIA E DA CDMUNICAÇAO.

Substi tua-se o Artigo 3º, §lº do Anteprojeto da Subcomissão da Ciencia e Tecnolo
gia e da Comunicação, Dela seguinte redação:

Art. 3º ....•......• ~ .......................•.•••............

(!J DEPUTADA 'EUNICE MICHILES mo. •

" § lº As empresas em setores, assim definidas em l e i ,

aos quais a tecnologia seja fator de produção de
terminante, sómente serão consideradas nacionaIs
quando, além de atender aos requisitos definidos
neste Artigo, estiverem em caráter permanente, e~

clusivo e incondicional, sujeItos ao controle te~

nológico nacional".

JUS T I F I C A T I V A

A rigor não existe nenhum setor industrial, em
que a tecnologia não seja um fator de produ;ão determinante.

A fabricaç~o de qualquer produto, por mais simple
que seja aparentemente, tem de atender a condicionantes tecnológicos.
Alguns podem ser mais complexos e sofisticados que outros.

A tecnológia de uma usina nuclear é certamente
mais complexa que a de uma usina de energia hicirául!ca, que por sua
vez pode ser mais sofisticada que uma usina térmIca convencional, em
bora, todas atendam a gerpção de um mesmo produto que é a energia e
létrica.

DEPUTADA EUNICE MICHILES

'LtN"Juo/COIoUuio/IUleOIUISio ~O"TA~

ÊDUCAÇAO ,CULTURA E ESPORTES ,DA CIENCIA, TEC .COM Ntov06 I 87 J

~--------------_TEXTO/olUSTlfICAÇio---------------_,

Da mesma forma, se percebe claramente que não existe uma
fronteira nítida entre a química fina e a química convencional, ou
entre a chamada mecânica fina e a mecânica convencional.

Equipamentos eletrônicos de mesma aplicação e utilidade,po
dem envolver tecnologias complexas ou elementares em produtos simila
res. Dentro do mesmo produto, convivem tecnologias de ponta e tecnolo
gias absorvidas.

Uma simples peça injetada em plástico pode diferir tecnoló
gicamente, de outra fabricada com o mesmo material, com as mesmas for
mas e dimensões e ainda assim se tratarem de tecnologias bastante di
ferentes em grau .de complexidade, se tiverem de atender a condições j:
ferentes de tolerâncias dimensionais.

Não se pode negar que a tecnologia é fator determinante,
nos mais variados segmentos industrias, como: fabricação de móveis,a
limentos, barcos, injetados plásticos, transformação de metais, cerâ
mica, cimento, etc. Da mesma forma como a distinguimos como fator de
terminante em setores, tais como. fabricação de componentes eletrôn:
cos, fibras óticas, veículos, química do petróleo, engenharia aeroes
pacial, etc.

Observa-se que o parágrafo lº: deste artigo 3º em análise, .
além de tratar essa matéria de forma ampla e indefinida, não indicando
quais são os setores aos guais a tecnologia seja fator determinante ,
também não indicam quem faria a identificação desses setores.

EMENDA AO ANTEPROJETO DA SUBCOMISSAO DA CIENCIA,DA TECNOLOGIA E DA CO
MUNICAÇAO.

Substitua-se a redação do § lº do Artigo 2º do anteprojeto da Sub
comissão da Ciência, Tecnologia e da Comunicação, pela seguinte:

"Art. 2º •••••....•.••.••••.•.•.••••.••.•••.•.•.••••..

§ lº A Lei estabelecerá reserva de mercado interno, e
definirá os produtos, tendo em vista o desenvolvimento
econômico e a autonomia tecnológica e cultural nacio 
nais, desde que não comprometa a modernização da empr~

sa produtora de bens e serviços ou impeça o acesso oa
sociedade nacional aos avanços tecnológicos".

JUS T I F I C A T I V A

O dispositivo err questão encarná um dos problemas mais
discutidos na atualidade, já que a re~erva de mercado diz de pertc
aos superiores interesses da Nação e poderá definir a velocidade
ser imprimida ao processo de desenvolvimento nacional, na medida em
que soubermos, com inteligência, bom senso e espirito patriótico,
conduzi-lo de forma segura para o terreno da melhor alternativa na
clonal.

E sabido, no tocante à reserva de mercado, que se abrir
mos muito a porta ficaremos numa perigosa dependência e,se a fechar

mos completamente, estaremos empurrando o nosso processo industrial p~

ra o abismo.
Foi pensando nesse meio termo - entre a dependência e

o obsoleto que formalizo a presente emenda ao texto original do ante
projeto, com a intenção, dada a sua importãncia, de remeter a reserva
de mercado para ser disciplinada por lei, como sugere a relatora, sem
entretanto deixar de estabelecer os princípios norteadores dessa regu
lamentação, com O objetivo de, através dela, se promover o desenvolvi
mento econômico e garantir a nossa autonomia tecnológica e cultural ,
sem que, para isso, se comprometa a modernização da empresa produtora
de bens e serv,ços e, muito menos, se impeça o acesso dos usuários aos
avanços t ecno Lóq.i cos ,

Importa ainda ressaltar a inclusão, no texto desse
§ 12 , da expressão "indicando os produtos por ela envolvidos". Com es
sa expressão, o que pretendo é realmente proteger a indústria nacional
nesse setor, meta essa que aflora claramente no paracer e no antepro
jeto elaborado pela relatora. Com essa proteção nós queremos combater
os aventureiros que, utilizando-se indevidamente da reserva de merca
do ora existente, prejudicam sobremodo a industria nacional. Essa me
ta resulta indispensável atingir na lei ordInária aventada.

Está em jogo, os inter~sses de uma Nação composta por
130 milhões de habitantes. Por isso não devemos agir com radicalismo
mas com patriotismo sensato e olhando a nossa realidade como ela é e
não como sonhamos ser.
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Temos que ter os pés no chão e .procurar o caminho que nos possa le

var, o mais cedo possível, ao campo da autonomiatecnológica.Para che
garmos lá, entretanto, muito temos que fazer e vamos usando nossa in

teligência, nossa capacidade criadora, e os avanços nesse particu 

lar, que existem em todo o mundo. Assim fez o Japão, assim fará o
Brasil.

WI,c: SENADOR POMPEU DE SOUSA
.....,.- .. LIl:N""IO/CONlSS;.o/su.COWI55;;O ~_____,

OM.da FAM., EDUC., CULT.e ESP. ,da CI~NCIA e TEC.e COMUt.

~
~

verdadeira discriminação, em relação às demais formas de comp~

sição de núcleos familiares.

O moderno direito de família, fundamentado em dife
rentes ~extos constitucionais, não mais comporta a distinção
adotada.

A enfatização do valor do casamento civil para o fim
de constituição da família, inviabiliza o caráter democrático

do qual deve se revestir a norma jurídica, na perspectiva de
um tratamento igualitário, garantida a liberdade de opção.

Altere-se o Caput do Art. 19 do AnteproJeto da Subc~

. missão da Família, Menor e Idoso para a segu1nte redação:
OM.da FAM., EDUC., CULT.e ESP.,da CI~NCIA

~__- TEXTO/olU5TlfICAÇÃO----------- -,

~
~

Diz a melhor doutr1na juríd1ca que a lei não contém
palavras supérfluas ou desnecessárias. Neste art1go, o que sei

pretende é colocar a famílla, nos seus aspectos soc1a2s, econôm~

cos e jurídicos, sob a proteção do Estado. Ao estabelecer ~ue,

sob o aspecto social, a família é proteg1da pelo Estado já se e~

tá afirmando a sua importânc1a soc1al e, por 15S0 mesmo, deve o

Estado protegê-la Jurídica e economicamente.

Entretanto, atribuindo-se à famí11a o caráter de "cé

lula bás1ca da soc1edade", estar-se-1a retirando da un1ão está
vel a mesma característ1ca. Como consequênc2a ter-se-1a que a

proteção social, econômica e jurídica da união estável nâo se

riam as mesmas que aquelas dispensadas à famí11a const1tuída de
forma própr1a, caso fossem mantidos os termos do Artigo que ora

5e altera e do parágrafo 19 que, ~?tra emenda: pr~pomos supri
mir. Assim, a expressão II c é l ul à básica da soca edade " deve

ser suprim~da, para que a família, .tanto a que se constitUa
pelo casamento, quanto pela união livre, recebam a mesma pro-

teção do Estado.

Art. 19 - A famíl1a tem d1re1to à proteção soc1al, e
conôm1ca e Juríd1ca do Estado, com v1stas à rea11zação pessoal

~os seus membros.

JUSTIFICAÇÃO

Supr1m1r a expressão "célula básica da sociedade" da

redação do Art. 19 do AnteproJet~ da Subcom1ssão VIII-C, gue pa~

sa a ter a segu1nte redação:

,-,- TCXTO/.rvSTIFlCAr,;io------- _

,...,._-_=".."._-,-~_::-:--: PLCtlUdo/cOfJI:;'lo/:;urCOl.Ils:;io _

• COMISSAO pA FAMILIA DA EDUCAÇAO
j

CULTURA E ESPORTES, D
CIENCIA E TECNOLOGIA E DA COMUN CA AO VIII-a

1iJ~-------------AUTo~----------- ~

r= CONSTITUINTE JOACI GOES

Art. 19 - A família, const1tuída civ1l ou naturalme~

te, tem d1re1to à proteção soc1al, econôm1ca e Juríd1ca do Esta
do, com v1stas à rea11zação pessoal dos seus membros.

JUSTIFICAÇÃO

JUSTIFICAÇÃO

Partindo-se de princíp10 de que é dever do Estado a

educação de todos, desde o momento do nasc1mento, e que este é
um pr1ncíp10 un1versal, Já 1ncorporado na proposta da SUbCOm1~

são da Educação, propõe-se esta nova formulação para reforçar
o pr1ncípio do dire1to un1versal à educação.

Tal formulação traduz conteúdo d1scr1m1natôr10 em r~

lação às famílias nucleadas por exemplo, por mães solte1ras e

seus f1lhos, pais solte1ros e seus f1lhos e dema1s poss1b111dades
que não se esgotam no plano das relações afetivas e estáve1s en

tre pessoas de sexo d1ferente.

Alterar a redação do § 29 do Art. 49 da Subcom1ssão

VIII-C, para o seguinte:

§ 29 - O d1re1to à educação pUb11ca e gratu1ta é a~

segurado a todos, desde o nascimento, devendo o ~stado garan

t1r, para as crianças de até seis anos, educação em creches e
pré-escolas.

A norma const1tucional bras1leira deve consagrar co~

ce1to ma1S amplo de famí11a, adm1t1ndo, para o f1m da proteção do

Estado, sua livre composição. O Anteprojet9 através de artigo 19
e seus parágrafos, contempla conce~to excludente, restr~ng1ndo a

defin1ção de famí11a às hipôteses'de casamento (c1v1l e . re11g~0

so) e de união estável.

&UTOI'I---------------J §
SENADOR POMPEU DE SOUSA ~DA

800688-1

~----------------TIr"TD/"uSTlFlCA:io----------------__.

~
~

AU1Ufl----------,.----l
CONSTITUINTE JOACI GOES _

JUSTIfICATIVA

Suprimam-5e o Caput dos Ark. 5Q , 69 e 89.

~ TCXTO/.luStlfICl.çio------- _

~.-C-O-M-l-S=S""'II"'O-D-A--,r=-A::7":M".rc-cLIA'·Ô'Ao/EDUÉ:°ÁÇÁ'Ôui"tÜLTURA E ESPORTE~-D/1
CIENCIA E TE~NOLOGIA E DA COMUN CA 110 VIII-a

~
~

Suprima-se do parágrafo lº do Art. lº do Anteprojeto
da Subcomissão da Família, do Menor e do Idoso, a expressão "é
a formâprópria_ de constituição da família".O § lº passa a ter a
seguinte redação:-

§ 19 - O casamentõ-civil será gratuitamente celebra-

=---------------- Tt:"TO/.,lU5TIFIC.çlo- ~

'""'c---------- ..L[H.(llro/co...15'ÃO/SutltOIll15do ~

DA FAM. ,Educ., E ESPC., DA CIÊNCIA E TECN. E COMUNICAÇÃO

I: SENADOR POt4PEU DE SOUSA

do.
JUSTIFICAÇÃO

Na medida em que o Anteprojeto define o casamento ci
vil como "forma própria de constituiçãoda família", estabelece

Um Artigo Constitucional não deve chegar a este nível de detalhe.
Este é tratamento mais próprio para legiSlação ordinária comple

mentar.
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A Comissão da Soberania o dos Direitos e Garantias do

Homem e da Mulher, Suboomissão dos Direitos Polftioos, dos Direitos

Coletivos e Garantias, aoolheu a Proposta, segundo a qual o cidsdão

passa a ter direito a VOTO a partir dos Dezesseis anos de idade.-

A tese defendida pelos autores de várias proposições

nisso sentido, inolusive a nossa, é de que, em consequência do ex

traordinério desenvolvimento dos mClios de oomunicação, o inditiduo

passa a ter conheoimento muito osdo dos problemas da vida pública e

dos direitos s deveres para oom a sociedade.-

Seria do todo inooerente se fosse dado ao maior de 16

anos o direito de voto, um direito polÍtioo, e não lhe fosse dada,

oonoomitantemente, a responsabilidade penal a partir dos 16 anos,pe

los mesmos motivos invooados para a aoeitação da primeira tese.-

Aoreditemos que os Senhores s Senhoras Constituintes

irão oonoordar oonosoo:- Sejamos ooerentes - o direito de voto aoa
16 anos está atre1edo à abri a ão anal a artir da meSDlB idade -

JUSTIFICATIVA

DA

EMENDA ADITIVA

Adicione-se no Artigo 39 do Anteprojeto
Família, do Menor, e do Idoso a expressão "até a

'Passando a ter a seguinte redação:

---------AUTOIt'--------------

da Subcomissão da
morte natural .. "

JUSiIFICATIVA

Art 39 - D Planejamento 'familiar, fund.§.
do nos princípios de paternidade livre e responsável, na dignidade
humana e no respeito à vista, desde sua concepção até a morte natu
ral, é decisão do casal, competindo ao Estado colocar à disposição
da sociedade recursos educacionais, técnicos e científicos, para
o exercício desse direito.

~~~--,I EMENDA I
800693-8

~---------------TCXTOIJU5TI'IC&çio---------------__,

~
~

E TECNOLOGIA E DA COMUNICA A9"To"usn"'.'io---------------,

A inddstria de qUImIca fina, ~or defini
ção, é a indústria de intermediários de síntese, derivados da petr~

qUImIca, da carbo-química, da alcoolquímica, do cloro-soda, dos pr~

dutos naturais de extração e produtos de fermentaç~~. Nesse univer
so estão incluídos, principalmente, os corante, ~s aditivos para po
límeros, os alimentos, os defensivos agrícolas e, especialmente, cs
produtos farmacêuticos.

O estágio atual da indústria químico-farm.§.
cêulica é de grande dependência do mercado externo, POIS, conforme
dados recentes, o país produz, internamente, apenas 15% das substân- .
cias, mesmo assim partindo de estágius avançados. Desse~ 15% somen
te 10% dessas substâncias são produzidas por empresas sob controle
nacional.

EMENDA ADITIVA

Art 29 •••

.§ 49 - Por seu caráter essencial e estratégi
co, o Estado elaborará uma política industrial para o setor de
quí~ica fina, priorizando as indústrias soo controle nacional, até
sua consolidação.

JUSTIFICATIVA

Por outro. lado, a indústria farmacêutica
no país é praticamente monopolizada pelas empresas estrangeiras que
atuam no mercado, uma vez que mais de 80% do faturamentc do setor
pertence a essas empresas.

Em função desse quadro, ~ empresa multina
'cional não interessa investir no setor químico-farmacêutico, já que
contraria seu interesse, estratégico de importar matérias-primas de
suas matrizes.

Quanto aos empresários nacionaiS, estes
têm receio de investir no setor e não ter para quem vender, em face

de o domínio da ponta (medicamento final) estar nas mãos das empresas
estrangeiras aquí instaladas.

Hoje, a importação re insumos para a indús
tria farmacêutica representa para o Brasil aproximadamente 400 mi
lhões de dólares. Cifre bastante significativa para um país que
necessita gerar um superavit cada vez maior, a fim de superar uma
grave crise econômica,

Para que o país possa superar esse impasse
é necessária a adocão de um elenco de medidas conjugadas que priori-

, CDMISSAD DA FAM!LIA, DA EDUCAÇAO, CULTURA E CIENCIA

(I NYDER BA,RBOSA

~
~

"OS 1~IOR.BS DE DEZESSEIS ANOS SÃO PENAD!ENTE I
NINPOTÁVEIS, FICANDO SUJEITOS ÀS NORMAS ESTABELECIDAS NA

LEGISLAÇÃO ESPECIAL".-

INOLUA-SE ONDE OOUBERa

DEPUTADO NYDER :BARBOSA

ramo defensor incansável da inserção do
planejamento familiar no novo texto constituicional, atendendo à

realidade da situação sócio-econômica brasileira, congratulo-me com
com o ilustre Relator da Subcomissão da Família, do Menor e do Iooso
pela oportuna abordagem do tema.

Nio obstante a mane~ra objetiva com que
o planeajmento familiar é trat~ono artigo 39, gostgría de tecer al
gumas considerações que julgo pertinentes.

O que se' depreende do texto do antepro-
jeto, além da liberação do pLane j ament o familiar, é a concessão de pod~

res quease ilumitados à família, diante do cidadão que, por exem
plo, esteja em estado de 'coma profundo, naturalmente sem possibili-
dade de expressar sua vontade. Os familiares terão direitos e,
sob qualquer alegação, poderão interferir ou facilitar a mqrte
desse indivíduos. Naturalmente a sociedade iria repudiar veemente
mente atos como estes. A a eutanásia não pode ser admitida numa
Constituição que pretende atender aos anseis da sociedade brasilei
ra. Existe, e todos têm conhecimento, indivíduos que por se encon
trarem em estágios irreversíveis de doenças terminais solicitam a
interefência d~ família para a prática da eutanásia, como forma
de abreviar seu sofrimento. Essa alegação não tem respaldo junto
à comunidade médica que sabe que o avanço da medicina moderna é
muito ~d~iuo. Doenças que noje são incuráveis e doiorosas, amanhã
podem ter sua vacina ou mesmo um paliativo.

O poder da família sobre sua prole exige
de nós Constituintes uma reflexão mais profunda e lúcida, já que
este poder, em determinadas circunstâncias, pode atentar contra a
vida e a dignidade da pessoa humana.

Finalmente, há a questão do aborto, conde
nado veementemente pela sociedade. A manutenção do Artigo 39 com a
redação do Anteprojeto, deixaria margem para que os pais cometessem
este tipo de crime, alegando, em sua defesa, o próprio planejamento
familiar já que a norma admite o planejamento familiar fundado no
respeito à vida, desde a sua concepção, não estendendo esse respeito
ao decorrer da vida do indivíduo, até a sua morte.

I':T-..:....-----------.....:.- n:xTo/~uSTlfICAÇio---------------___,

_____________ AUTOII _

(!1
~-------_=- 'lfN..l'IIO/COlolI5:1io/SUIlCOlu:uio-----------,

CO$is~ão da Família, Educação,
~ , U, me... or

-.
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JUSTIFICATIVA

~
~

_____--'- Pl,.[HAAIO/CO IS'i.O!SU!lCOIolI"ÁO -,

t:COMISSÃO DA FAMÍLIA E DA COMUNICAÇÃO

fTõEPUTADA FEDERAL ANNA MARIA RATTES

r.r---------------T(JlTO/.luSTI'jÇAÇÃO--------------_--,

, ~ SUBCOMISSÃO DA FAMílIA, DO MENOR E DO IDOSO.
INCLUA-SE NO ANTEPROJETO FINAL DESTA SUBCOMISSÃO O SEGUINTE ARTIGO,
RENUMERANDO OS QUE SE lHE SEGUEM:

" ART. 4º - Incumbe ao Estado promover a criação de uma re
de nacional de assistêncla materno-infantil e
de uma rede nacional de creches.
PARÁGRAFO ÚNICO - As creches de que trata este

artigo deverão abrigar cian
ças de O a 6 anos, sem pre
juízo das obrigações atrlbui
das aos empregadores."

JUSTIFICATIVA
A assistência à mulher e ao filho desde o nascimento, bem

como a criação de creches e equipamentos soc i a í s de apoio à família '
são, fundamentais para que os homens e mulheres realizem-se,satisfat~

riamente, como pais e como profissionais. É, portanto, indispensável
que a nova Constituição firme princípio a respeito. Acrescente-se
que por "satisfatoriamente" o que se quer dizer é que só assim as
pessoas terão condições iguais de trabalho, tranquilizando-se em r~

lação a seus filhos, que, por' sua vez, terão condições de de senvo Iv I.

menta saudável e digno.
As creches não podem estar vinculadas apenas aos direitos'

trabalhistas. Não obstante a obrigação das empresas de manter cre-,
ches para os filhos de seus empregados, o Estado também deve respon- !
der pela necessidade básica de guarda e educação das crianças,dentro I

d, o,. "oh. d' .',odi.,o', à ".11d.d' '"i.l b"""i"~

~
~

411~
NYDER BARBOSA
Deputado Constituinte

COMISsAo DA FAM. EDUC. CULTo ESP. CI~NC. E TECNOLOGIA

DEPUTADA FEDERAL ANNA MARIA RATTES

"§ lº- O casamento civll é a forma da constituição da famil.a,
sendo -gratul ta, a sua celebração."

zem os projetos nacionais em relação aos projetos apresentados pelas'

empresas estrangeiras.
Tais medidas, certamente, não signlficar,am

o alijamento da empresa estrangeira do mercado nac~onal. simPlesmente,
estabele regras de convívio que permitirão uma sadia competiçãc entre
os empresários brasileiros e estran~eiros.

O Brasil preclsa fortalecer e estimular
suas potenclalidades e é nesse sentido que submeto a presente Emenda

à apreciação dos ilustres Constituintes que, com sensibilldade para
com os assuntos de interessenacional, emprestarão todo apoio neces
sário para aprovação desta matéria.

O~-SE AO PARAGRAFO lº DO ART. lº DO ANTEPROJETO FINAL DA SUBCDMISsA
A SEGUINTE REDAÇ~D:

r:T---------------Tl:XTO/.lUST1'1l:...Ç40---- ~

À SUBCOMISsAO DA FAMílIA, 00 MENOR E DO IDOSO.

1":'T-------------AUTOIt---------- --..,

1":"1----.------ ,UUltIO/COIolI.s,;;O/.UICOIol.SS.i.O --,

ESP. ,CIEN.TEC.COM.
r:T-- TE:XTO/"uSTIFICAÇÁO -,

, À SUBCOMISSÃO DA FAMÍLIA, DO MENOR E DO IDOSO.
oA NOVA REDAÇÃO AO ARTIGO 3º. DO ANTEPROJETO FINAL DA SUBCOMISSÃO

[=JOEPUTADA FEDERAL ANNA MAR;~·o~ATTES -) §
W . ..L€NAI'Il0/CO"lls~io/sull;co"'15sio----------l =~
CCOIHSSÃCI DA FAMÍLIA, DA EDUC.,CUL T. E .

Ao inserir o casamento como forma próprla de cons:ituição da f
mília, a redagão do parágrafo, como se apresenta no relatórlo fina
da Subcomissão, deixa claro que existe uma forma imprópria de famili

Com o auxílio no Dicionário Aurélio, encontramos que imprópri
pode significar: indecoroso, indecente, inadequado, que não é justo,
inoportuno, inconveniente.

logo, para que a ConstitulÇão não contemple discrlminações dev

ser retirada de seu texto a definição de que o casamento é uma form
próprla da familia.

" ART. 3º - O Planejamento Familiar deverá ser garantido'
pelo Estado, a homens e mulheres, através do
direito da livre determinação do número de fi
lhos, sendo vedada a adoção de qualquer, práti
ca coercitiva pelo Poder Público e Dor entida

des privadas.

~
~

FEDERAL ANNA MARIA RATTES

SUBCOMISSÃO DA EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES.

.
COMISsAO'DA FAM. EDUC. CULTo ESP. CIEN. E TECNOLOGIA

r:T---------------TUTOIJUSTIFlCAÇio---- --,

b-------------AUTOIt------------_-,

MODIFIQUE-SE O ITEM V, DO ART. 2º, DO ANTEPROJETO FINAL DA SUBCOMISsAo
PARA A SEGUINTE REDAÇÃO:

ART. 2º

V - Garantia da educação pré-escolar, fundamental e mé
dia para todos.

JUSTIFICATIVA

Somente com a inclusão dos niveis pré-escolar e médio, não pre
vistos na redação aprovada,ficará garantida a formação educacional i~

dispensável para que o indivíd~o se inclua e participe efetivamente '
como cidadã ou cidadão dentro da organização social e política do
país.

A garantia simplesmente do ensino fundamental, sem o atendimen
to de zero a seis anos e sem a continuidade com o ensino médio,confi~

ma um atendimento que precariamente já se oferece hoje no Brasil,fra~

mentando e fragilizando, irresponsavelmente, o desenvolvimento natu
ral e social pelo qual passa a criança e o jovem.

JUSTIFICATIVA

O Planejamento Familiar é questão de suma impor~ância para
o futuro dos brasileiros; conceitos dos mais variados e antagônicos'
vicejam nas diferentes tendêncIas que se expressam atualmente no

País.
É fundamental que a Constituição defina o conceito de pla

nejamentD, garantindo o direito de opção do individuo para determi
nar o número de filhos e o espaçamento entre eles. Este direito dev~

rá ter como contrapartida o fornecimento pelo Estado não só de info~

mações, como dos próprios meios e técnicas anticoncepcionais cienti
ficamente aprovados.

Por outro lado, deve-se atentar para que o Estado e as en
tidades privadas, nacionais e estrangefras, abstenham-se de exercer
qualquer tipo de coação ou induzimento sobre as pessoàs que necessl
tam de seus serviços. O planejamento, no caso, não se confundirá com
o controle de natalldade de c~nho puramente demográfico mas respond~

rá às necessidades básicas da populaçãO dentro do contexto de atendl

menta à saúde.



VIII - Comissão da FamOla, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da Comunicação e 157

~
~

~
~

~
~

J

CONSTITUINTE JOACI GOES

CONSTITUINTE JOACI GOCS

Suprima-sr o § 4º do Art. 11.

Suprima-se o § 39 do Art. 11.
I.

Suprima-sr. o Caput do Art, 12.

CONSTITUINTE JOACI GOES

______ PLr;III.1'ICl/cOI~IO;'<;:I)/~untol.tlS~;O--- -----~--

COII,IS51Wl]A FAMfUA DA EDUCAÇAO
l

CULTURA E ESPORTCS, O
CI[I~CIA E TCÇtlOJOGIA E DA Col~Uhj CAr/1O VII I-a

0,--------------- AU1UIl--- _

(

r·-------------- TCX10/Ju~Tlrrtl.çio

" -------'-------------------------------

r~~~~====:~~~-~_-~_-_-_-_-_,cx_'O_/Ju_"_""_"_" ---=1

r...,---==:-=-==c;:--=-,,...,-,=-. 1"~(II.I ..Cl/tclll~~:'j/:a..i'':tl''I~!.;O ------_
• COmSSACl DA FAt~IUA DA EoUCAÇr.O, CULTURA C ESPoH1ES ÕÃ

CIENCIA E TC,Ç.NOJ,.QGIP E DA COI-lU:üCA 110 VIII-a'

~----------------TU10/Ju:;TlflCl.çio

~~~.:.--------'
.1-------------- .u,o,---------
I~ ..
r:"'!---====::-: r~tll.&rllO/c.O'AI!.·..:c":;ur'cOlollsdo. - ---
• COII,lSSr,o DA FAIHUA DA EoUCAÇ'AO

t
CULTURA E ESPORTES, 0-A1

CI[I~CJA E TEÇNOLOGlf. E DA COI1UN G,ÇIlO VI II -a ..J

SUBCOMISSÃO DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

JUSTIFICATI VA

"ART. 10 - •.....................................................

r.-r--------------- TEXTO/JUSTlfICAÇio -,

MODIFIQUE-SE O § 39, ART.I09 DO ANTEPROJETO FINAL DA SUBCOMISSÃO PARA
A SEGUINTE REDAÇÃO:

§ 39 - Os Municípios atuarão prioritariamente na edu
cação pré-escolar e fundamental, sem prejuízo o

de oferta que garante o prosseguimento de estu

dos."

Entendemos que a esfera governamental e administrativa mais pr~

xima da realidade da criança é o Município, além deste ser o responsi
vel pelo nível de ensino que se segue imediatamente ao atendimento de
zero a seis anos de idade.

t&EPUTAoA FEDERAL ANNA MARIA RATTES

Suprimam-Se os incisos I, 11 e 111 do Art. 89.

,.,.,----------------TCXTO/JUSTIF'ICAÇÁO------- -,

ASUBCOMISSÃO DA FAMÍLIA, DO MENOR E DO IDOSO

"ART. 4º .•......••• (omissis)

~
~

~

l

T[XTOI"u~llflCl.ç;'O

___________ f'L(tl""o/GOUI~"·c/:-.urCOI.Ils:,;o-~------------__

COl~ISSIIO DA FAI·1íLIA DA EDUCAÇAO
l

CULTURlI E ESPORTES, o~l
CIENClA E TE.ÇNOLOGlA E DA CO:~UN CAÇA0 VllI-a ..J

0c------------- ... UTOft

ê= CONSTITUINTE JOACI GOES

"§ 19 - O direito à vida, à sadde e à alimentação é assegurado
ao menor, devendo o Estado prestar assistência àqueles
cujos pais não tenham condições d~ fazê-lo.

JUSTIFICATIVA

Partindo-se da premissa de que a vida, a saúde e a alimentação
do concepto está ligada, pelo ~ordão umbilical, ao corpo da mulher, a
conclusão lógica, da leitura deste parágrafo, é de sua imposs1bilida
de.

O parágrafo em questão, considera como tendo vida própria o
produto da concepção. Logo, o que se protege neste parágrafo é o dt~

ro feminino, que contiver a concepção. Tal situação é fictícia e não
deve a Constituição legislar para órgãos do corpo. A impropriedade I

deste parágrafo é evidente, pois o que deve ser protegido é a sadde,
a alimentação e a vida das mulheres.

Quando a lei cria uma ordem jurídica que é contrária à real ida
de social, e até mesmo, aos fatos biológicos, tem-se uma ordem jurí

dica autoritária, que não realiza a função social da lei.

Suprimir a expressão "desde a concepção" e substituir por "ao
menor u , no § lQ.

~
~

~
~

CONSTITUINTE JOACI GOES

CONSTITUINT[ JOACI GOES

Suprima-sé o § 39 do Art. 10.

AUTOft-------------l
CON~TITUINTE JOACI GOES _

=:JI_I
' COI~ISSAo oAFAMILIA"D'Ã"[Out'Áçí{ô"i"'~ü"CTURA EESPORTES;-OA1. 800703-9

CIENClA E T~ÇNOLOGlA E DA COMUN CACAO VllI-a ..J

~ COMI SSAO DA FAMILIA"O'Ã"Eout'ÁÇ/{ô"t"'i:üi TURA E E-SPORTES-;-OAi
l CIENCIA E TECNOLOGIA E DA COMUN CAÇA0 VIlI-a J

Suprima-se o § 19 do Art. ,11.

"",-=-===-=-'~-==:-:;-:-.PLtllATllO/COIAl:;:;, O/:OUõ'COlJlS:.tO ---------
• COMISSAo DA FAMILIA DA EoUCAÇAO

l
CULTURA E ESPORTES, DAI

ClENCIA E TECNOLOGIA E DA COIIUI~ CAÇA0 VIII-a J

{: ...UTO" ~

r-'l--------------- TCXTO/JUS1'fICAÇlo

,.,- TEXTO/.luSTlfICAÇ;.O-------

r~~-~

~
~

FINAL DA SUBCOMI2,'
ASUBCOMISSÃO DA FAMÍLIA, DO MENOR E DO IDOSO .
DÁ NOVA REDAÇÃO AO § 19 DO ARTIGO 39 00 ANTEPROJETO

SÃO :

~ PLENAA10/cONISS;.ollUllCOIolISSÃO---------_--,

• COMISSÃP DA FAMÍLIA,DA EoUC.~ULTUR.E ESP.,CIEN.TEC.COM.

f:DEPUTAoA FEDERAL ANNA MARIA RATTES

r.r--------------- UXTO/JUSTlfICAÇÃO----------------

" § 19 - Os programas de Planejamento Familiar leva
rão em conta as condições de habitação, sad
de, cultura e lazer a serem conferidas às f~

mílias, assegurando o acesso à educação, à

informação e aos métodos adequados à regula-

louTO"--------------1
CONSTITUINTE JOACI GoES ---1,

l[XTQ/Ju::TlrICl.çlO-------- ~

Suprima-sp o § 3Q do Art .. 19. ------1

Suprima-se o § 2º do Art. 11.

• COMlSSIlOOÁ FAI~TllA"D'A"EDut'ÁC;A'O"i'''i::Ü-CTURA E E-SPORTES;-O'Ai
CIENClA E TE~NOLOGlA E DA COMUN CAÇA0 VIll-a J

= . TEXToJJUSTlfICAl;l.O------------

r~~--
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rização da fertilidade, respeitadas as
ções individuais."

op- que ocorrem em parte da adolescência lançando jovens em práticas de
U tuosas.

JUSTIFICATIVA

A alteração aqui proposta, da inserção do texto "assegura~

do o acesso à educação, .... "., justifica-se da seguinte forma:
- O Estado, garantindo o acesso à informação e aos métodos '

contraceptivos, afasta a possibilidade de que lnteresses nacionais
ou estrangeiros e de setores governamentais interfiram na reprodução
humana.

A diminuição da idade de penalização não resolve, até agr~

vará este problema e representa uma posição f~tisaica da Sociedade •
como um todo que marginalizou e condenou milhõés Qe crianças ou ado
lescentes à uma condição injusta d~ vida.

O que mais importa é dar aos jovens antes dos dez oi tos
nos as oportunidades educacionais e profissionalizantes que lhe
negadas.

I

I.

IV - Adequaç§o aos ~dlores e bs.condlç~es regIonais e locaIs,

InclusIve "pele adaptaç§o do ensino ao meio rural.

JUS T I r I VCA ç ~ o

Jã.na década de 1920 o ilustre educador
pernambucano AntOnio Carneiro Lego na sua magnífica obra
n A Sociedade Rural e seus Problemas de Educaçgo· demonstr~

. va a total inadequaç§o da educaçgo oferecIda pelo Poder PQ
blico no Brasil aos alunos do meio rural. Assim;o l~vro

didático, o material de ensIno e a pr6ppIa professora, e~

ta orIunda do meio urbano,na maioria dos casos, promovem a
exaltaç§o da vida ci~adina, dos valores industriais e cul
turais das metr6poles •

Como o progresso no sentido de oferecer
ao aluno do meio rural o estudo e o aprendizado do seu a~

biente de vida e de trabalho, tem sido extremamente limita
do, convém que a Constltuiç§o expresse esse mandamento.

Substitua-se o NQ ·V do Art. 2Q pelo seguinte:

=---------------TUTolJuSTlP'IC.lÇÃO _

~
~FAM. EDUC. CULTo ESP. CIEN. E TECNOLOGIA

SUBCOMISS.O DA FAMílIA, 00 MENOR E 00 IDOSO.

JUSTIFICATIVA

- Este dispositivo ensejará a criação de condições objetivas
e democráticas para que brasileiras e brasileiros decidam sobre o
planejamento da pr9criação.

- Tal inclusão vem integrar à Constituição norma contida na
Constituição Sobre a Eliminação de todas as Fo~mas de Discriminação'
Contra a Mulher, de 1979, ratificada no Brasil pelo Decreto nº89.460
de 20.03.84. De acordo com a referida norma, incumbe ao Estado info~

mar e assessorar a família sobre o planejamento da reprodução.

D~-SE AO ART. 3º 00 ANTEPROJETO FINAL DA SUBCOMISS.O A SEGUINTE REDA
ÇM:

"ART. 3º - O planejamento familiar deverá ser garantido pelo E~

tado, a homens e mu~heres, através do direito da li
vre determinação do número de filhos, sendo vedada a
adoção de qualquer prática coercitiva pelo Poder Pú
blico e por Entidades Privadas."

..,.---~---- T[XTOI"U.sTlFtCAÇÃO _,

r:-r-----!.----- f'LI:HA'UO/COIl.55Ão/suleo"u5sÃO --,

I!J AUTOIl:

(pEPUTADA FEDERAL ANNA MARIA RATTES

Embora a expressão ·planejamento fimiliar" inclua a palav~a fa
mília, o planejamento da reprodução humana nem sempre ocorre dentro
da família e nem sempre a decisão quanto ao método envolve o casal.

Assim, propomos a redação acima, por ser mais abrangente, não
restringindo o planejamento ao contexto familiar.

I" Coo.oHoio" AD"EMA' n, ,;,;;;;", m ..o ) I_I
A••,tlJl.,J>MD~'ÃoCllU:W~.E-~;n(m.:ms..,..--, 800714-4

DA CI~NCIA B TECNOLOGIA E DA COMUNICAr.ÃO

Ao Anteprojeto da Subcomissão da Ciência e Tecnologia e da Co~uni

cação, inclua-se o seguinte artigo:

~
~TEC. E DA COM.

~ AutOIt

~DA FEDERAL ANNA MARIA RATTES
r:-r-----,,----- I' LU .l 'UO/ COUISl i o' I VI COlllSsio - --,

'COMISsAô DA FAM. EDUC.CULT. ESP.CIE.

o monopólio estatal dos serv~ços posta~s."

r:-r---------------TEXTO/olUSTlf"ICAÇio----- -,

À SUBCOMISS.O DA FAMílIA, 00 MENOR E DO IDOSO.
ACRESCENTE-SE AO ANTEPROJETO, SEÇ.O 11 - DO MENOR, NO ARTIGO 4º § 5º
RENUMERANOO-SE O ATUAL / E O SEGUINTE:

"Art. Será por todas as formas assegurado

• ART. 4º ....•....•.••.............
§ 5º - A lei garantirá a inimputabilidade penal até

18 (dezoito) anos.

JUSTIFICA~ÃO

JUSTIFICATIVA

Trata-se de questão sobre a qual trava-se polêmica no País
hoje. Muitos acreditam que os problemas da criminalidade na adoles
cência diminuirrem se os menores pudessem ser criminalmente imputados;
ora, isto significa não tratar das causas de tal desviO e tentar ad
ministrar as conseqUências com resultado trágico.

Jogar menores de dezoito anos no sistema penitenciário é
transformá-los definitivamente em criminosos e marginais.

As condições sócio-econômicas da grande maioria da popula
ção são as principais responsáveis, embora não únicaf, dos desvios

A Emenda responde afirmativamente ao ·apelo da

União Nacional das Associações dos Empregados da EMpresa de Correios

e Telégrafos, que h§ pouco denunciou a quebra do monopól~o estatal

dos serviços postais, no Relatório da Subcomissão da Ciência e Tec-

nologia e da Comun~cação.

Para os 75 mil empregados filiados à União Naci2

nal das Associações dos Empregados da Empresa de Correios e Tclégr~

fos, a manutenção do monopól~o é de importãnc~a vital para os trab~

lhadores dos Correios, e para a própr~a soberania nacional.
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JUS T I F 1 C A ç A O

~ DEPUTADA EUNICE MICHILES ~ro~EPUTADA RITA CAMATA'
significaria um desvio do cerne da questão da marginalização de famí
lias que não desejam abandonar seus filhos e às' quais a sociedade re
serva a falta de condições.

A própria diferença hoje existente entre adoção sim
ples e adoção plena contraria os princípios do instituto da adoção e
deve ser abolida na lei que regular o dispositivo constitucional que
está sendo apresentado. A adoção será única e plena, dando à criança
a condição de filho sem diferenciação em relação a outros filhos.

~
~

CONSTITUINTC JOACI GOES

,.. "lJTOl'l--------- _
[='
,,·:-r-"'C"'0"'M"'I-=S"'S"'A"'0:--::D""'n:-:F:":n,",:7.j "'rCr i\"Ü'i\o/EOUCÁÇf\'o":"tüC'::T"'U:':R""'A:---:E"--'E::':SPO RTE5, DA

CIENCIA ~ TeCNOLOGIA E DA COMCN1CACQO VIII a

"Art. 49 .••••.•.••.•..•••.••..•••••••••••.••••••..•.•.••.•.....•......
§ 59 A lei garantirá a in imputabilidade penal até 18 (dezoito)anos.

, EMENDA AO ANTEPROJETO DA SUBC~MI~~A~'~~ FAMILIA, DO MENOR E DO IDOSO.
Acrescente-se ao Anteprojeto, Seção 11- Do Menor, no Art. 49 este § 59
renumerando-se o atual e o seguinte:

11-1w: "L~HAll'o/COIolIU.i.O/su'colnllaio----------l 800715..2
~~OMISSAO DA FAMILIA,EDUCAÇAO, CULTURA,ESP.TEC.E COMUNICo

I":"T--------------- T(~lCIJu:õTlflc"t;lo-------- _

~
~

AutOR'-------------l
CONSTITUINTE JOACI GOES __

CONSTITUINTE JOACI GITES

n:xTO/"u:TlncA..t,o---------- ~

Suprima-s7 o Caput do Art, 16. ----i

1=1

Acresce~te-6e ao Caput do ~rt. 15,

Art. 15 - Lei complementar criará o-Conselho-Nacional de De
senvolvimento da Educação, de constitu~ção democrática, com aut~

nomia administrativa e financeira e r~sponsabilidade para esta
belecer programas e políticas a serem realizadas pelo Plano Na
cional de Educação, ad ,referendum do Congresso N8cionª-l.

r~----.:..----:--
l!J
",:-r-"'C-=O"'I~::-l-=S"'S-;;A:-;:O:--;:()·-:A-;:F:-;A""'''', I"'--'LIA"6'i\"EDütoÁch'o"t'''~üCT UR A E ESrÔ-R-T-ES,-O-P]

CIENCIA E TECNOLOGIA E DA COAUN CACAO VllI-a J

".:-r-"'C"'O"'I~"'I-=S"'S-;;A-=O:--;:O-=A-;:F:-;A"'t~:-;I"'--'LIi\"D'i\o/EDUêoÁç;\'O"t"'~Ü·-L-'T-U-'R"'-A'-E-·--"E-S-POR TES, DA
CIENCIA E TEÇNOLOGIA E DA COMUN CA 1\0 VllI-a

tdt----~~-------"Ul0R----......-----=--~

As condições sócio-econômicas da grande maioria da
população são as principais responsáveis, embora não únicas, dos de~

vi os que ~correm em parte da adolescência lançando jovens em práticas
deli tuosas.

Trata-se de questão sobre a qual trava-se polêmica
no País hoje. Muitos acreditam que o problema da criminal idade na ~

dolescência diminuiriam se os menores pudessem ser criminalmente im
putadosj ora, isto significa não tratar das causas de tal desvio e
tentar administrar as consequências com resultado trágico.

Jogar menores de dezoito anos no sistema penitenci~

rio é transformá-los definitivamente em criminosos e marginais.'

A diminuição da idade de penalização não resolve, ~

,tê agravará este problema e representa u~a posição. farisaica da So
'ciedade como um todo que marginalizou e condenou mílhõ~s de crianças
oú adolescentes à uma condição injusta de vida e depois acha que re
solve,as consequências desta miséria com a penallzação.

O que mais importa é dar aos jovens antes dos dezoito
anos as oportunidades educacionais e profissionalizantes que lhes o

t~m sido negadas.

~
~

AUTOR-------------

lCONSTITUINTE JOACI GOES __

Suprima-se o § 19 do Art. 16.
L

Suprima-se o §- 2º do Ar t, ·16.

rr""C::":O"',,-"',I::":S::":S"'A"',O"" DA FAI~rLIA"ô'i\oIEDUtoÁçítO"i'''tÜL TURA E ESPÕRTES,
ClENCIA E TECNOLOGIA E DA CO:~Ui, C!lÇ"'A"'O__\:t..'...I ...I ...I=.-.9.a .:»

r:-r TCXTO/Ju:i1IfICI.l;40 _

r---------------1EXTOIJu!õTlrlcl.ç;,o-------- _r----=:...-----
CC ---

~
~OMISSAO DA FAMILIA,EDUCAÇAO,CULTURA, ESP.TEC.E COMUNICo

•. DEPUTADA RITA CAMATA E DEPUTADA EUNICE MICHILES

(Emenda referente ao Parecer da Subcomissão da Família, do-Ménor e
do Idoso)

Dê-se ao Art. 59 do Anteprojeto, na Seção 11 - do Menor, a seguinte
redação:

......---------------TlltTO/olUSTlfICAÇÃO--------- ---,

r:-r--------- ""ENAIIlIO/cOIolISS.i.otlt:ICOIUSSÃO---------_--,

~
~

~
~

CONSTITUINTE JOACI COES

AUTO,R--------------
iCONSTITUINTE JOACI GOES ~

Suprima-s~ o Parágrafo ~nico do Art. 18.

T(XTOIJU:;TlfIC/Ç;,:O---- ~

Supri~a-se o Caput do Art. 18. I

1=1

-r-- 1'L[I/I.Iuo/eoul:~;o/:Ul"c:OI1l$:;;:O
, COtolISSPO ,DA FAI"ILIA DA EOUC!IÇAO

t
CULTURA E ESPORTES. DAl

CIENCIA E TECNOLOGIA E DA COMUN CAÇA0 VllI-a J

F-,-------------,-------
tJr---C-O-N-S-T-I-T-U-I-N-,T~E-J-OA-C-I-G·~~~----~------~

Suprimam-Je os incisos I', .II, IIl, IV, V, VI, VIle VIII do
Art. 18.

m---------------TE;.TotJU::.Tlfll:.Ar.ÃO- _

".:-r-"'C"'0"'1~:::I-=Sc;:S-;;A"'O:--::,O""'A:-:F:":A'"'I~717.L-:IA"D·AO/EDUê·Áçh'O"t..'~Üi:-:;:-T;-;U;:;R--;;A:--;:E-;:E:-;S"'P:-:O::":R:-:T:-:E=-S,,--,-O~A'
CIENCIA E TE,ÇNOLOGIA E DA COI~UI~ CA 1\0 VIII-a'

r:T---------------ttXToIJvnlrlcAçi,o------ ----,

"Art. O processo de adoção será regulado em lei esp!
cial resguardando-se os direitos ineientes à cidadania e à integri
dade física e mental da criança ou adolescente adotado, bem como a
igualdade de direitos com os filhos não adotivos.

§ 32 Pais e filhos adotivos terão assistência inte
gral do sistema previdenciário.

§ 19 A adoção por estrangelro só é permitida nos ca
sos e condições previstas em lei.

§ 29 A lei punirá severamente qualquer forma de co
mercialização de menores.

JUS T I F I C A ç A O

A redação dada no anteprojeto, incluimdo-se incenti
vos fiscais e subsídios para a adoção, parece apresentá-la como u
ma solução para os problemas sociais .das crianças e ~dolescentes cá
rentes do País.

Na verdade, a adoção ~ uma dimensão individual e não
social; hoje o número de pais desejando adotar crianças é superior

ao número de menores em condição jurídica de abandono. Tornar tal pro
cesso mais rápido e men~s burocrático é dever do Estado e resolve o
atual impasse. Substituir isto por incentivos financeiros ou fiscais,
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JUS T I F I C A T I V A

Subcomissão da CJ.êncía e Tecnolo iaH~T09~us~HlJlJ~w",c",a"-ã,,,0,,- -,

~
~E ESPORTES,DA

EMENDA SUBSTITUTIVA

os recursos indispensáveis ao desenvolvimento desse importante seguimento da no~

sa economia•

Sucede entretanto que, no parágra fo 32 desse artigo, resultou

estabelecido que as EMPRESAS PRIVADAS favorecidas com incentivos devem aplicar

recursos nas universidades, instituições de ensino e pesquisa, vfsando o desen

vol vimento do conhecimento científico, da autonomia e na formação de recursos h!;!.

manos, sem c!ontuçJo definir o "quantum" desses recursos devem ser aplicados.

Não me parece acertada essa determinação vaga a respeito desse

investimento. Não posso compreender que, neste momento importante da vida naciE.

nal, se possa continuar navegando no barco da incerteza. É preciso a certeza e

a definição clara dos rumos que devemos seguir.
É exatamente por isso que proponho, através da presente emen

da, que as empresas privadas, beneficiárias de incentivos, apliquem 2'6 de seu fa

turamento na pesquisa e desenvolvimento, desde que essa aplicação seja feita na

unidade federada em que estiver implantada.

tJ Constituinte JOSIô DUTRA

~
~

~
~

Constituinte FRANCISCO DORNELLES

CONSTITUINTE JOACI GOES

Suprima-se o Caput do Art. 19.

O direito à informação é um bem inerente à socie
dade. A livre divulgação de informações, bem como o direito de poder

dispor dessas informações, podem cOntribuir para o bem comum, promo _

vendo um maior desenvolvimento de toda a comunidade.

Art. Iô livre a divulgação por pessoas físicas e jurídicas de

informações de seu interesse, por quaisquer meios de comunicação,re~

pondendo cada um, na forma da lei, pelos abusos que cometer.

.-.~===-c-"r----~"l[II".'o/'OIU~~:C"~'Ji'COUI~!;;O--- _

• COMISSAO DA FAMILIA DA EDUCAÇAD
i

CULTURA E ESPORTES, D~
CJENCIA E TEÇNOLOGIA E DA COII,UN CACAO VII'-'Ic:-'"'a'-- ~J

0------------- AU1 0 ll.

t

r~---"i<lO/'"'''f1",iO__..'..

A própria Declaração Universal dos Direitos do
Homem, aprovada pela Assembléia Geral das Nações Unidas, em 10 de de

zembro de 1948, es t í pu l a , em seu 1º artigo, que "todo indivíduo tem

direito à liberdade de opinião e de expressão, o que implica o direi

to de não ser perturbado pelas suas opiniões bem como o de procurar
receber e distribuir sem considerações de fronteiras, as informações

e as idéias por todo e qualquer meio de expressão".

Substitua-se a redação do § 2Q do artigo 3º do anteprojeto da SUBCOMISSÃO DA CI~.!:!.

CIA E TECNOLOGIA E DA COMUNICAÇÃO, pela seguinte:

"Art. 3Q - •••

§ 22 _ Entende-se por controle tecnológico a autonomia da em

presa nacional em relação a fontes externas da tecnologia de

produto ou de processo de produção, na forma qua a lei estabe

lecer" .

.JJSTIFICATIVA

EMENDA MODIFICATIVA

r:-r--------------- TUTOJ..U'TIFtcAÇi.O---------------...--,

Modi fique-se a redação do § 3º do artigo 82 do anteprojeto da SUBCOMISSÃO DA CIÊ.!:!.

CIA E TECNOLOGIA E DA COMUNICAÇÃO, pela seguinte:

Estou convecido de que esse não é o caminho a ser seguido, po.!:.

que, embora encerre muito patriotismo, é por demais drástico e cruel.

Por essa razão é que' apresento a presente emenda", com a qual,no

§ 22, procuro estabelecer que o controle tecnologico consiste na "autonomia da

empresa nacional em relação às fontes externas da tecnologia de produto ou de pr~

cesso de produção". Com isso, ao contrário da concomitância contida na redação

original, procuro estabelecer uma alternativa entre a tecnologia de produto e a

tecnologia de processo de produção, idéia essa que me parece menos drástica e ~

nos perigosa para as empresas que militam no setor de que se trata.
Ademais, pela complexidade desse problema, que envolve os sup~

riores interesses qa nação brasileira, entendo que o dispositivo de que se trata,

JUSTIFICATIVA

O dispositivo em questão se me apresenta como altamente patri§.

tico e encarna uma desmedida intenção no sentido de preservar a empresa realmen

te nacional na área de ciência e tecnologia. E procura atingir esse objetivo

através da definição do que é controle tecnológico nacional, com vistas à definl

ção real da empresa nacional.
Entendo, data venia, que esse dispositivo resulta inteiramente

divorciado da nossa realidade atual. Não posso conceber, por exemplo, que uma e!!1,

presa, nesse campo, para ser nacional, tenha que "desenvolver, gerar, adquirir e

transferir tecnologia de produto e de processo de produção" simultaneamente, qua~

do ainda estamos dando os primeiros passos nesse campo.

A inserção desse dispositivo. na nova Constltuíção significaria

um golpe de morte em centenas de firmas nacionais que operam na área da ciência

e tecnologia e que, por esse dispositivo, deixáriam de ser nacionais.

Isso não me parece correto, já que, além de ferir o brio dos sÉ.

cios brasileiros dessas empresas, ainda poderia gerar neles o desânimo prejud.!.

cial ao futuro das mesmas e de nossa economia. Não bastasse isso, o dispositivo

sob enfoque ainda colocaria sob o manto de um terrível vexame uma empresa nacio

nal do porte da EMBRAER que, por não "desenvolver, gerar, adquirir e transferir"

concomitantemente "tecnologia de produto e de processo de produção" deixaria de

ser uma empresa nacional no que toca à ciência e tecnologia. Data venia não ~

demos permitir que isso ac!onteça, posto que constrangedor para a politica indu~

trial brasileira.

~
~

----------"UTOR------------~-

"Art. 8º - •••
§ 3º - As empresas privadas que recebem ou que vierem a rec~

ber incentivos, na forma da lei, aplicarão 2% (dois por cen

to) de seu faturamento nas universidades, instituições de en

sino e pesquisa, visando o desenvolvimento do conhecimento

científico, da autonomia tecnológica e na formação de recursos

humanos, observada, para sua aplicação, a unidade federada em

que estiver implantada".

A Constituição atual estipula, em.seu artigo 153,

§ 82 , que "é livre a ma~i+es1;ação de pensamento, de convicção políti
ca, bem como a prestação de informação independente ~e censura, sal_o

quanto a diversões e espetáculos públicos, respondendo cada um, nos

termos da lei, pelos abusos que cometer".
A liberdade de informar e de ser informado é um dos fund~

mentos da Democraciaj por isso, as Constituições dos países democrátl

cos consagram esse princípio por todos reconhecidos.

o artigo 82 do anteprojeto, agora sob análise no que toca ao

sru § 2º, parece ser um dos mais importantes no que pertine ao desenvolvimento de

nossa ciência e tecnologia, já que procura estabelecer, através da lei ordinária,

Destarte, impõe-se inserção desse princípio fundamental na

Constituição de nosso País.

_~==,....,,--_~=-"l.E'Ulluo/co.Il~i.o/sUDCOl.lt'S;<o=_====__=:_:::==:_=__,W COMISSÃO DA FAMíLIA, DA EDUCAÇAO CULTURA E ESPORTES, ~A CI NCIA
C F TECNO!

~-~~nStituinte JOS~ DUTRA
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JUSTIFlC/\TIV/\

r.1,.-- TtXTOIJUSTIFICAÇio ---,

I~
~

't.EN:'AlD/CO"'ISs.io/SU1l'C..QNIS'i.O-:-=:::-:--=-====~=:-
COMISSÃO D/\ F/\M1LIA

t
DA EDUCAÇAO CULTURA E ESPORTES,DA

CIENCIA E TECNO! OGIB M

Modifique-se a redação do § 22 do artigo 22 do anteprojeto da SUBCQ
MISS~O DA.CI~NCIA E TECNOLOGIA E DA COMUNICAÇ~O, para a seguinte:

EMENDA MODIFICATIVA

Está em jogo, nesse particular, os interesses de uma
Nação composta por 130 milhões de habi·tantes. Por isso não devemos
agir com radicalismo mas com patrIotIsmo sensato e olhando a nossa

realidade com ela é e não como a sonhamos ser.
Temos que ter os pés no chão e procurar o caminho que

nos possa levar, mais cedo possível, ao campo da autonomia tecnologl
ca. Para chegarmos lá, entretanto, muito temos que fazer e vamos f!
zer usando nossa inteligência, nossa capacidade criadora, e os avan
çps nesse particular, que existem no mundo. Assim fez o Japão, assim
fará o Brasil;/

medida em que soubermos, com inteligência, bom se~so e espírito P!
tri6tico, conduzílo de forma segura para o terreno da melhor alte~

natJva nacional.
~ sabido, no tocante.à~eserva de mercado, que se

abrirmos muito a porta ficaremos numa perigosa dependência e, se a f!:.
charmos completamente, estaremos empurrando o nosso processo indu~

trial para o abismo do atraso tecnológico.
Foi pensando nesse meio termo - entre a dependência e

o obsoleto-que me atreví a formalizar a presente emenda ao texto or!
ginal do anteprojeto, com o fito de, pela sua delicadeza e importã~

cia, remeter a reserva de mercado para ser disciplinada por lei, c~

mo sugere a relatora, sem entretanto deixar de estabelecer os princi
pios norteadores dessa regula~entação, vale dizer, o objetivo de,atr!
vés dela, se promover o desenvolvimento económico e garantir a nossa
autonomia tecnológica e cultural, sem que, para isso, se comprometa a,
modernização da empresa produtora de bens e serviços e, muito menos,
se impeça o acesso dos usuários aos avanços tecnológicos.

Importa ainda ressaltar a inclusão, no texto desse §

12, da expressão "indicando os produtos por ela envolvidos". Com e2
sa expressão, o Que pretendo é realmente protejer a indústria naci~

nal nesse setor, meta essa que aflora, com clareza, no parecer e no
anteprojeto elaborado pela eminente relatora. Com essa proteção nós
queremos combater os aventureiros que, utilizando-se indevidamente da
reserva de mercado ora existente, prejudicam sobremodo a indústria n~

cional. Essa meta resulta indispensável atingir:na lei ordinária ave~

tada.

~ Constituinte JOS~ DUTRA

"",.-- TEXTO/olUSTIFICAÇ.i.O'------------------,

~
~

~
~COMISSZO DA FAM1LPi:A:'106'A"'Eb'úCAÇ'~'à'oCULTURA r ESPORTES, DAI

C1fNcrfi E TECNDI DGIA F DA CDMIINICAÇjjo J

Constituinte JOS~ DUTRA

com a nova redação agora proposta, ainda assim não pode o mesmo ser auto-apl Icé

velo

o dispositivo é salutar e importante porque estabe
lece freios, através do controle tecnológico nacional, para que as
empresas sejam consideradas nacionais.

Entendo que, esse controle, ao lado dos requisitos
alinhados-no "caput" do artigo 3~, poderão efetivar um painel real
das empresas nacionais no campo da ciência e tecnologia.

Sucede entretanto'que, a meu modesto entender, esse
dispositivo constitucional não pode ser auto-aplicável, já que, se
assim acontecesse, estaria aberta uma porta muito ampla para a ef!:.
tivação de injustiças que podem ser praticadas não só contra dete~

minadas empresas, mas, sobretudo, contra deter~inadas regiões.Por i~

so resulta indispensável que esse dispositivo seja -regulamentado
por lei, para que, através dela, se possa esclarecer como será exer
cido esse Ucontrole tecnológico nacional", uma vez que, pela imensl
dão de nosso território, data venia, não pode haver um critério únl
co de controle tecnológico para ser implementado em todo o pais.

~ por essas razões que me atrevo ~ apresentar a
presente emenda que, na essência, ~isa contribuir para a efetivação
de una politica de ciência e tecnologia marcada ,pela justiça e pelos superiores
interesses da na ão brasileira.

Adite-se ao § 12 do artigo 32 do anteprojeto da Subcomissão da Ciê~

cia e Tecnologia e da Comunicação, entre as palavras "DETERMINANTE"
é "SOMENTE", a expressão "na forma que vier a ser estabelecida em
lei ll

•

fb Constituint~ JOS~ DUTRA

Por isso é que proponho, também, que o mesmo seja regulamentado

através de lei ordinária.
Confio no espírito público e no patriotismo dos eminentes col!:.

gas que integram essa Comissão dos quais espero contar com o apoio indispensável
~-l'=r,,-iUlOrOyªcão desta emenda

r=-r--------------- TUTO/olllSTIFICAÇÃO' _

r:-r--------.----- AUTOft'-------------~

EMENDA SUBSTITUTIVA
"Art. 22 - ..•

Substitua-se a redação do § 12 do artigo 22 do anteprojeto da SU~

COMISSÃO DA CI~NCIA E TECNOLOGIA E DA COMUNIC/\ÇÃO, pela seguinte:

"Art. 22 - .• ,

§ 12 - A Lei estabelecerá reserva de mercado inter
no, indicando os produtos por ela envclvidos, te~

do em vista o desenvolvimento econômico e a autono
mia tecnológica e cultura nacionais, desde que não
comprometa a modernização da empresa produtora de
bens e serviços ou impeça o acesso da sociedade na
cional aos avanços tecnológicos".

JUSTIFICATIVA

O dispositivo em questão encarna um dos problemas
mais discutidos na atualidade, já que a reserva de mercado diz de
perto aos superiores interesses da nação e poderá definir G veloc!
dade a ser imprimida ao processo de desenvolvimento nacional, na

§ 22 - O Estado e as entidades da sua administração
direta e indireta adotarão como critérios de conce~

são de incentivos, de compras e dp. acesso ao merc!
do brasileiro, a capacitação cient{fica e tecnológl
ca nacional, na forma que a lei estabelecer".

JUSTIFICATIVA

o dispositivo de que se trata me parece sobremaneira
importante para o desenvolvimento da política nacional de ciência e
tecnologia, já que considera a capacitação científica e tecnológica
como critérios fundamentais para a concessão de incentivos fiscais,
visando, com isso, melhorar o desenvolvimento e a geração da tecn~

10gia de produto e de processo de produção.
Sucede entretant~ que, a meu sentir, a palavra "PRi

VILEGIAR.O" não se ajusta bem aos objetivos superiores de que se
trata, daí propor a sua substituição pela palavra "ADOTAR.O".

Além disso, a simple~ inserção, no texto constituci~

nal ;' da "Capacitação científica e tecno16gica nacional" como crit~

rios de concessão de incentivos, de compras e de acesso ao mercado
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~
~

l
~
~

~
~

~
~

D~

J

J

J

CONSTITUINTE JOACI GOES

~ONSTITUINTE JOACI GOES

CON~TITUINTE JOACI GOES

CONSTITUINTE JOACI GOES

CONSTITuINTE JOACI GOES

Suprima-s2 o Caput do Art, 21.

Suprima-se o § 22 do Art. 19.

- Tt:XT'!'Ju~'t'flel.çÃo_---------------=---1

L •

Suprima-se o Caput do Art, 20. .

~'-C-0-M-I-S-S-A-0-D-A-F-A-M-r7L-I A"~'AO/EDÜtoÁÇÂ'O"f"'~·Uc:-L-=T-=-U::R"A:--:E=-=E-=S=PORTES, D
CrENCIA E TECNOLOGIA E DA COMUN CA AO VllI-aF TUT01"""".,io

~ _l~-re o,,,,,,,ro "',ro do f<rt. "'.

~l!J""-=c-:o"r~"I,.,S"'S"'A=-O,,-~D·..,A-=F"l\,.,t~-r""L-,IA"~ÃO/EDÜcOÁcíI'O"j"'tU'-;:-L-=T:;-U;;R:-;A~E=-;::E-=S-=P;;O::R:-:T=-E=-S:::--,---=
CIENCIA t TECNOLOGIA E DA COMUN CACAO VIII a

.... ~- ,-. PL(II.lIUO/C.O')I!.:;+O/:;UI\C"IIIS::;;O--.-==-=---::----==:-

• Cor~ISS/lO DA FAMrLIA DA EDUCAÇAD
f

CULTURA E ESPORTES, DAl
CIENCIA E TEÇNOLOGIA E DA COMUN CACAO VllI-a ~

t:= CONSTITUINTE JOACI GOES

.-- AU10lll-------------

tJ

,- TtXTO/,IU:;llfIC/Çlo-------__

r~----

r---------------- TrxTOIJu~TlflCl.çlo,-----------------..,

~----'--------"---
;- ...UTOJt----~~~.,_-

tJ
r."'-::C"'O"M"'l"S"'S=-A=D--:::D-=A-=F:C:A:7M-=-r"L""IA"~'AO/EDütoÁÇltO"f"tUL TURA E ESPOR TES, DA

CIENCIA E TECNOLOGIA E DA COMUN CA AO VllI-a

f-:-.-:====-=-=--===- ,.LtU.l"IO/CO'JI!.~:c./:;urcOI.IlS~ÃO--.--::==-=----::---:::====--,• COMISSAO.DA FAMrLIA DA EDUCAÇAO
f

CULTURA E ESPORTES, DA
CIENCIA E TECNOLOGIA E DA COMUN CA AO VllI-a

I>L-------------- AUTOlllr-

r.-1.-:C:-:o:-:,"'n"'S=-S=-A=O--::D-:~-=F"'A:-:M=rL:-:IA"~'AO/EDui:°Ár:Â'[t:"~UL TURA E ESPORTES, DA
crçl';'IA E TEI:NOLOGIA E DA COI~UIHCA AO VlII-a

~-_---_------__-Tr:XTO/"U:;TlfICI,ÇÃO-----------------

r~--------

n!.

~
~

~
~

11 VI - gratuidade de ensino aos que, comprovarem

cessidade em todos os níve1s 11

Justlficação

TEuO/olusnFlcAçÃO-------------------,

11 parágrafo único - AS entidades de ensano parta.cuLar- I

gozam de autonom~a na sua organização didático-adTIlni~

trativa e financeira 11

.-------AUTOR-----

JOÃO JIATAL DE ALMEIDA

SUbstitua-se o inciso VI do art. 22 pelo seguinte:

Inclua-se no art. 72 o seguinte parágrafo:

Impõe-se afa§tar do Estado qualquer responsabllidade pelas co~

dições administrativas e financeiras das escolas part1culares, quer porque '

sedam livres, quer porque a intervenção na órbita adrnlnlstratlva e flnanceí

ra acabará por comprometer o prlncípío de verba públJ.ca para a escola públi

ca, responsabiliz.:mdo-se o Estado por erros e acertos admínd s tz-atrvos e eco-

nômicos.

brasileiro, não me parece suficiente, porque genérico, para que se
possa atingir os objetivos reclamados pela nação, sem que sejam co
metidos determinados excessos ou mesmo privilégios descabidos.

Para evitar tudo isso é que entendo ser necessária
a regulamentação desse dispositivo através de lei ordinária, na
qual deverão ser delineados todos os parâmetros a serem obedecidos
pelo Estado e suas entidades da administração direta e indireta,
daí a colocação, no final do di~positivo proposto, da expressão
"na forma que a lei estabelecer".··

JoÃo l/ATAL DE ÂU1ÊrDA

conssão FJlMÍLIA, EDUCAÇiio sueconssão EDUCAÇÃO

~
i

r:'lr---------- I'L[Ni,1l0/CONls'i.o/suncoNI"i.o -,

COlISSÃO FAHÍLIA, EDUCAÇiio/SUIlCOI1ISSÃO EDOCAÇiío

mr---------------- n:xTol.lU'!IFICA,ÇÃO-------- ---,

r:'lr---------- flL[HAIIolO/coUIS,io/sUIlCOM"'io----- ..,

iJ

Suprima-se o § 1º do Art. ,23.

Por outro lado, Se houver alunos que. por condições econômicas

ou por opçao , não quiser a gratuidade, importante que não se desperdicem r!:;,

cursos.

A escola p~blica não atinge todos os-n!veis e todos os recan- í

toa do PaIs. Há necessadade de garantir a gratuidade não só do ensino públi

co, sob pena de Se deixar muita localidade e em muitos cursos sem atendimen

to da respectiva população escolar.

casos
estran

~
~

~
~

J

Dê-se ao § 22 do Art, 62 a seguinte redação:

§ 2Q - I: vedada a transferência de informações para centrais
geiras de armazenamento e processamento ãe' dados; ~alvo nos
que a lei estabelecer.

CONSTITUINTE JOACI GOES

Suprima-se o § 2º do Art. ~3.

• CO/I,ISSAO'DA FAt~rLIA"DAo/EDUtoÁÇII'O""'~ÚÚUR{\ E ESPORTES DA
CIENCIA E TECNOLOGIA E OA COMUNfcA AO VllI-a '

!!J

w=t:l AUTOft

~ONSTITUINTE JDACI GOES

r,:-r--CO-M-I-S-S-AO-D-A-F-A'-l,r"'L-I-A-ÓÓA'EÔUCAÇA~tOI'CÜLTÜR~-E::-::E:-:SC::PC::O:-RT=E=S::-,-D"'A-C'-I-:E:--N:--C-IA-]
E TECNOLDGIA E DA C MUNICACAO~~VLluI~-~b ~.

.r.--------'---------- Ttx'tO/JU:;llflcl.çlo

~
~

JustiI'~cação

Suprima-se o § 2º do Art. 19.

càimSAO riA FAr~ rLI A"~'AO/EDÜtoÁCAO"j'''~üi-T=-U:7R;::-:-A-=E-::E'''S'''P:-O''''R'''T:c:E'''S''',-O-p]
CIENCIA ~ TECNOLOGIA E DA COAUN CACAO VllI-a J

IiJrr-------------- AUTOIt-

[-' CONSTITUINTE JOACI GOE~

_rr---------------- TrxTO/JU~TIFICt.çlo
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CONSTITUINTE JO/\CI GOESt! CONSTITUINTE JOACI GOES

"'--:-:-:===1-,=-:-=- rL(H.lmo/cOuISSÃr.lsUDCCON1SSÃO _
• Cm~ISS1\O D~ FI\I~ILIA) DA COUC/\ÇAO

j
CULTURA E ESI'ORTES, DA CI~

E TfCIiOLOG1~ E DA C_~ill!IC/\ÇPo"--'V'-'-"I ...I=-b"- ~__~J

~
~

f7T------------- AUtOA----- _

=:J
r.i-=====-"7":"--:==_: rL[/,':"IO/C.O'~I::S;o/su'ICOIolIS!.ÃO- __
• Col~ISSAo .OA FAI~ILIA 0/\ EDUCAÇAo

j
CULTURA E ESPORTES ÕÃl

CIENCIA E TEploLOGIA E 0/\ COt~UN CAC/lO VIII-a' ..J

~
~

r::-r--------------- TElCfOIJUSTIFICI.ÇÃO

1':'1r---------------T['xTOIJUSTlrlCJ.ÇÃ~------- _

Dê-se ao inciso I do Art. 79 a seguinte redação:

I -"participação dos trabalhadores nas vanlagens ~dYindas de novos

processos de produção.

Dê-se ao § único do Art. 11 a seguinte redação:
( . .

§ único -' A radiodifusão e demais_meios ge expressão e comu

nicação, e os bens e serviços relacionados com a liberdade

de expressão e comunicação não podem ser objeto de monopó

lios ou oligopólios.

~
~

~
~

-------- AUT.'------- _

JCONSTITUINTE JOACI COES

,- PLCIl.r.r'lo/cOI~I:;:;;:o/:;lJrct)l,lls~io

• COMISS/lO DA FAMILI/\ DA EOUCAÇAO 'CULTURA E ESPORTES D~
CIENCIA E TECNOLOGIA E 0/\ CoMiJNjCACAO VllI-a 'I

CON(TITUINTE JOACI GOES

r'-~C~O-M-I-S-S-A-O-O-A-F-A-M-!~LI A"DA"EDÜt'Áç;{8·f'.. ~'U~;-L~T~U:;;R:-;;A-;:E:-;:E:-;S:-;P:-;D:-;R:;:T;;E;;S::-,-'O=A'
CIENCIA E TECNOLOGIA E DA CoMUN CA AO VllI-a

Suprima-s~ o Caput do Art. 23.

,---------------- l'cxTO/JUSTIf'lCAÇÁ.O----- _

t" '"'".,-" , ,.,"' do ",. "~o

r=õ--------------- TCXTO/Ju::TlfICAÇlo-- _

~
\~

CONSTITUINTE JOACI GOES

r:-r---.,,--.C--"'-- 'LCHlIl.IO/C.CI.lISsÃoJsurCCOl.ll:lsÃO- _

• COll,ISSI1O de FIlr·'ILIA), DA EOUCPÇAO
j

CULTURA E ESPORTES DA CII~NCIA 1
E T[CNOLOG!~ E 0/\ CiJ"LJ:-JICllÇf.12:....Y.ill-b '

liJr--~---------- AUTOR

ê:

~
~

~
~

~
~

~
~

~
~

CONSTITUINTE ;·~AC-I-G·~T~~----------~

CONSTITUINTE JO/\CI GOES

----AUTOR

CONSTITUINTE JOACI GOES

CONSTITUINTE JOACI GOES

Suprima-se o Caput do Art: 27.

Suprimam-se todos os incisos do Art. 27.

Suprima-se o Caput do Art: 25.

Suprima-se o Caput do Art. 2G.

Col-1ISSAo DA FPI~ILIA"D'A"EDut'ÁÇ;10"i"tü·L TURA E ESPORTES~
~IENCIA E TECNOLOGIA E DA CoMUN C/\CAO VIlI-a .

P CO!~IS5Ad D/\ FAMILIA"~'A'/EDüt'ÁÇÁ'O"f"·~UL TURA E ESPoRTEs;-DP1.
CIEI:CI4 E TECNOLOGIA E DA Col~U" CACAO VlII-a ~

Acrescente-se ao Capvt:óo Art. 29,

Art. 29 - Compete à União, aos Estados, ao Distrito Federal,

aos Territórios e aos I~unicípios, estimular e assegurar a todos

os cidadãos, o acesso ao lazer e promover o desenvolvimento só

cio-econômico do turismo ~ do Esporte.

" T(~lO/,Ju:;TlfICAÇio----- __,

~ Tt~TO/Ju!õTlfLCAÇlo-------- _

~ ~ PLCtIÂ'1I0/COUISS:o/sUilCO"'IS:;Ão

• COMISSAO DA F/\MILIA DA EOUCAÇAO
j

CULTURA E ESPORTES, D~
CIENCIA E TE.ÇNOJOGIA E 0/\ COI~UN CACAO VIII-a J

,..- unO/JUSTIFICAÇio

r~~--
Wr------------- AUTOR

L

~ AUTO.--------------

f:
r.--C-0-1~-I~S~S-A~0'-D...,A,.--:F".A,.,I-,-1oI7L-:IA"D'A"EDüt'ÁC;A'8"f'''~UL TURA E ESPORTES, DA

CIENCIA E TECNOLOGIA E DA CONUN CA /lO VIII a

.-.,-- TCXTOIJul:lTlflcI.Çi,O--------------

EMENDA
800748-9

Poderes

e subsi

~
~

~
~

~
n;xTo/.lOSTlfICAÇÃO

Suprima-se o Caput GO Art. Lo.

§800745-4

~ JCONSTITUINTE JOACI :;OES

~
~

AIIT01f-------- ~

Suprima-sé o § 1,9 do Art. 59.

Dê-se ao çaput do Art. 59 a seguinte tedação:

Art. 59 - A adoção de menóres, será ~stimulada pelos

Públicos, com,a assistência. jurídica, incentivos fiscais

dios, na forma da lei.

Suprima-s~ o § 5? do Art. ~9.

Suprima-s. o § 2~ do Art. 59.

r-------------AUTOlr------------__

,- -;-__ AUT.'---~--- . _

• COI~ISSAO DA F.AMILIA, Eoü:ifç'líü';"ctnÜRA"E''ESPORTES, DA CIENCIA E
TECNOLOGIA E DA COIi,UNICACAD. - VIII c

• COMISSAO 00 F'AI~ILIA, EOÜ:ÀÇ'/Íü';"C~'LIÜRA..E''ESPORTES, DA CW,W, E]
TECNOLOGIA E DA Col~UNICAQ!Q.._.:-'__!.VI"_'I'_'I_c"_ _

• COMISSAo DA F'AMILIA, EOÜ:Í\Ç'/Íü';"Cti'{T'URA"E''ESPoRTES, DA CIENCIAE
TECNOLoG1A E DA COIUJICAQill,.:-'__!.VI,,_,I,_,I~c,,_ ~

Fr--------------- TU'TOIJUSTIFICAÇi.O

~---=-=.::...=--::...::-::......::~~::..:..:....,~---------

f: CONSTITUINTE .JO/\CI GOES

WCONSTITUINTE JOACI COES

• COt~ISSAo D!\ F.i\f.ilLIA, EOÜ:Í\Ç'/ÍCl';"Cti'LTüRA"E'EsPORTES, DA CIEI,CIA E
- TECNOLOGIA E DA Col~UNIC/\Q!Q.._.:-'__!.VI,,_,I,_,I,-,,-c ...J

Suprimam-seIos incisos I e 11 do § 69 do Art. 49.

(! CONSTITUINTE JOACI GOES

..-r----:-:==-=-;-7"C:-:-- PlCIU'\'o/CClI.I.15SÃo/SURCOUl5SÃO--------,-----,

~ CO:~ISSAO 011 FP,I~IL 1/\, EDUCACi'jAo, CULTUR/\ E ESPORTES, DA CIENCIA E
T[Cr<OLo(iIA E DA Co~[J!!:NL!Il<C!.!/\!<!rô\\JL::-:...:LV""Il..,Iu,c'------------..J

cr CDl~STrTUINTE' JOACI GOES AUTOR

l!J CONSTITUINTE JOACI GOES

= TCXTO/JUSTlfICI.<;ÃO _

r.1--------------- TcirotJUSTlfICAÇio----- _

,..- Tt~TOI"uSTI'I':....Ç;.C-----------------

r~~---

,---------------- TciTClIJUSTlfIC,r,ÇÃC------ _

r----
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~
~

JOÃo NATAL DE Ail:EIDA

----AUTOR---------------

Substitua-se o 1nC1SO 111 do art. 32 pelo seguinte:

r.;---------------- T[XTO/~uSTlfICAÇio----------------_.,

r.;r::===",::-:::'-:-==-~'L[N/l.IIIO/COIlI·.,.i.o/sUDCOI(I!lSÃO ---::---------..,
• coussão FAl11LIA, EDlJC'.ÇÃO/SUBCOIHSSÃO EDUCAÇÃO

~
~,

Acrescentem-se no art. 22 os seguintes incisos VII e VIII:

Pt.[UAI'lIO/Co"'!SS;.o/SUBCOl,Il"io------- .,

CalISsÃo Fl\l1hIA, ClJOCAÇÃO/SUIJCOllISSÃO EDUCAÇÃO

~-----------------l[XTOI"u'.!!f'.c ..çÃO-----------------

tJ JoÃo NATAL DE AU'EIDA

11 VII - garantJ.a de bolsa de estudo, em valor ~gual ao

do cus to-aluno em es tabelecimen to oracraí , a todo .!.

quele que, não da spondo de recursos, não for a tenda do

na escola públlca 11

I1 111 - garantla de educação obrigatória, em creches e

pré-escolas para cr-i anças até seis anos de a dade ",

~
~

Acrescer no inícJ.o do inciso III do art:' 82 a seguinte expressão:

Justificaçi\o

11 rrau ins ti tUlções públicas, It

Já es ta na hora de o Brasil apr.cnder a l1ção de ;Jlísio reaxeã

ra sobre a neces52dade de se proporclonar educação pré-escolar, em caráter •

obrlgatórlo, pois é públlCO que os educadores de todo o mundo já concluíra~1

ser indispensável para a formação do indJ.víduo a pré-escolaridade, como t~

bém constitui consciênc2a que, Sem SUa obrigatoriedade, as crianças pobres I

continuarão desatendidas.

JOÃo NATAL DE AWEIDA

~r----------PLENARlO/co...ISSÃo/sUBCOI.lISSÃO-----------..,

G,(llIssiío FAI:ILIA. EDOCAÇiíO/SUOCOHISsiío EDUCAÇÃO

1":"1----------------- T[llTO/~UST"ICAÇ;.O'-----------------~
~

Subst1tua-se o inciso V do art. 22 pelo seguinte:

Se o aluno não dispõe de recursos e nao é a tendí.do na escola I

públJ.ca, o Estado, para garantll' a ere tava granl.ldade de ensino, deve asse~

rar-lhe. através da bolsa de es tudo , as condlções de atendimento.

Se o Estado não restringir sua intervenção no ensmo part1.cu- 1

lar apenas para assegurar o cumprimen to da leg~slação de ensino, acabará se

torn~ldo responsável por seus erros e acertos. 1nclus~vc I~nancelros.

11 VIII - garantia à ãnãcí.at rva pr-avac,a de ministrar ~

sino, com intervenção dos Poderes PÚb11cos apenas p~

ra que Se cumpra a legislação de ensino "

Jus tiflcação

JOÃo NATAL DE AIl1EIDA

r="l---------------- T!:llTO/JUST!!'IC"çio-----------------

...,.,r---------- 'LFN"RlO/coUISsio/stlDCOMIS'io-----------_,

cocssão FAl1ÍLIA, EDUCAÇÃO/SUBCOllISSÃO EDUCAÇÃO

11 V - garantia de educação pré-escolar, a par-ta.r-

três anos de idade, e de ensino fundamental para

dos

tE.
Jus tif1cação

dos 11.

Justificação
Impossível que a consti tulção obrlgue a ans tã tulção pravada, I

responsável pela crl~ção, manutenção e r-rsco de Funcaonarnen to do estabelc,:J.-

r="l----------------T!:XTO/JUST1FIC"çio----- _.,

Acrescente-se ao art. 72 do anteprojeto o seguinte parágrafo:

Anisio Teixeira, o grande educador braslleiro, j~ enSlnava, há

décadas, a impresclnd.J.bilidade de educação pré-escolar, o que vem sendo se!!!,

pre confirmado pela ciênc1a, pr1nC1paImente a pedagogia e psicolog1a.

Sem a garantla obrigatórla da educação pré-escolar, os Poderes

~
~

JOOO NATAL re AlliEIDA

eliminar-se a iniclatJ.va partlcular no ensino.

" § ze - A empresa que mantiver escolas ou bolsas de

SUbstitun O § 22 do art. 16 pelo segu1nte:

men to , a forma de se dJ.rJ.glr e de se organizar, salvo Se o in tua to' i'or o de

estudo para empregados e filhos de empregados poderá

descontar essa despesa do r-eco Ihamen to do salário

r=-r----------------- T[XTO/JU5Tl'ICAÇÃO ----;

r.r---------- PL[UARlo/cOMISSi.o/sUBCOIlI~sio _,

FAllíLIA. EWCAÇÃO/SUIJCONISSÃO EDUCAÇÃO

~
~

,]

PÚblicos continuarão deixando desatendidas as crianças carentes.

~r----------'L[NAIUO/couISSi.o/cU8COMISSÃO- .,

CQlISSÃO FAMÍLIA, CDUCAÇiíO/SUBCOllISsiío EDUCAÇÃO

(:J JOÃO NATAL DE AillEIDA

11 Parágrafo t1nico - Não Se considera repasse de ver- I

bas públicas a concessão de bolsas de estudo, de valor

igual ao custo-aluno em estabelecimento oficlal congê-

educação 11

Jus tifl cação

nere 11.

Justificação

A bolsa de estudo constitui benefício prestado ao altulo e nao

para a criação e manutenção de escola partlcular. Para assegurar o atendimeE

to pleno de todos. sem o rlSCO de faltar escola pública, necessária a previ

são da possibil~dade de concessão de bolsas de estudo.

o obj e tavo do pr-ancdpao é obrigar à empresa a nuna s tr-ar ensi

no para os empzegados (e não flmcJ.onái-íos, expressão destinada a servidor I

público( e os f'J.lhos destes. Não sendo especialidade da empresa a atlvidade

escolar. a manutenção de es tabe Iecamen to de ensino poderá ficar mais cara.

A bolsa de estudo equavale à manutenção de escola, com a vantagem de desce!!.

tralizar e desburocrat1zar o atendimento.
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___ A.t.lTOR j EJ
DEPUTADO DOMINGQS LEONELLI ~DA

_________ flt .. AJlIO/cr;.lllS3io/r.ut:tO Il IS" ,tO- - - - - - - - - - -, 800763-2

~l.'u!:!:A~F:..!A::,:M:!.!Í~L2IlêA,-,-,-,=-E!e.D.:....~C:o.!U~L'_'.:......!:E'-=So!:P...:..-'!D!:!.A...:C~I"-!E'-!N~.'___"E'___'_T.sE_"'_C!:'.N..:... ...:Es-'!Df.!.A~C,-"Oe:.M,-,-.__........J

E Isso é 3~e~as parte d~ verd3de. PorqJe na vid3 real a

qU3ntid.d~ física de negros é de 10nge muito m3is do que as fig~

ras que povoa. os vfdeos. E essa "verd3de" não é transmitida.

r::õ---------------- Tl:XTolJlJ~llfleAçÂo---------------- A viõa e a hist6rIa reais já nos deram episódios s~

Emenda Aditiva ao Anteprojeto da Subcomissão

da Ciência e Tecnologia e da Comunicação:

flcientes do heroísmo negro e d3 resIstêncIa física e cultural dv

negro, mas isso não a~ontece nos vídeos.

a

Acrescente-se ao Art. 19 no capítulo referente a Co

municação:
Parágrafo 29.

Fica proibida, sendo considerada manifestação de dis

criminação racial, a veiculação de informações ou imagens pelos veículos de
comunicação negra ou de qualquer segmento racial ou religioso da sociedade

bras í Ie.ir» .

JUSTIFICATIVA

Sabemos que a Nova ConstituiçãJ não vai resolver qu~stão

.política, social e Ideol6gica tãJ profuoja.

Mas através 10 artigo que propomos, "p=oibindo man3agens

que o I cnd.rm os valores da comunidide negra" Impe d í r e nos

a9 r e5 S 3o 5e ampli e . , = ..<:.-'-_--..:>J-__.J,

Optamos pelos "valorel 1a comunidade" ao invés da pessoa

porque vários aspectos da coletividade estariam protegidos. E quem

protege a comunidade obviamente protege o cidadão e a pessoa.

~
~

incluindo aí os valores da pessoa

Preferimos a expressão "valores" para abranger um espec-

ou cultural.

tro mais amplo desta proteção

E fInalmente para assegurar a penalização da ofensa vin

culamõ-na ao outro artigo que propomos a constituição que classifl

ca como crime inafiançável a manifestação de discriminação racial'

e da comunidade no plano religioso, cultural, do trabalho e da ed~

cação.

~ A.UTOK--------------

P DOMINGOS LEONELLI
~ -<- f'Ltl.J.fllO/COIII$$ÃO/I;UtlCOUI:,ÃO

DA EDUCACAO CULTURA E ESP. DA CIEN. E lli~.Cill1r
"'"' ...,.- ltxlO!JuslrrlcAr;io _

D pior da vergonha tu.stór íca da violência contra o

negro no Brasil não foi propriamente a escravidão, nem mesmo os episódios

de violência física que tanto revolta os espíritos mais sensíveis. O pior
foi a destruição "por dentro" da cultura, dos valores morais' e ps icolóqí.cos

do homem negro na sua relação com D mundo.
Nossas classes dominantes foram, de alguma forma,

mais competentes que a Klu Klux l<lan nor te-emer icana. Aqui, não ocorreu o
simples enfrentamento brutal, a ferro e fogo, realizado diretamente pelas

elites. Aqui desenvolveu-se uma terrível tentativa de aníqui Iação de uma ra

ça e de uma cultura.

Uma eficaz combinaçãJ de violência física, moral e psicol~

Aqui,opto~-se pela lenta, morn3 e eficaz inferiorização'

social, política e cultural de toda uma comunidadd, n~m sistemamis

to de coopta;ão e m3rginaliza;ãJ.

ses do~inantes brasileiras contra o pJtencial revolucionário repre -

9ica acaboJ pJr compor a estratégia de extermínio cultural d3sclas- Emenda ao Anteprojeto da Subcomissão

ência e da Tecnologia e da Comunicação:

da C2:,

sentado por milhões de trabalhadJres com origem cultural e

semelhantes.

racial Artigo 16:

Polícia aqui, cooptação ali, m3rginalização a~olá, consti- Acrescente-se o

tuem-se e~ elementos harmonicamente encadeados p3ra o exercício de

Um jos aspectos mais ojiosos e revoltantes é o "apartheid"

cultural nos vídeos e nos receptores dd rádio. A marglnalizaçãJ 50

cial clara nas fu,çõ;s dvs persJn3gens negras: e~preg3das do~ésti 

cas, agen~es pJlicials se~ patente, etc. A dupla cooptação dos per

sonagens e autores-atores em raríssimos papéis so~iais de relevân

cia confirma a regra da cooptaçãJ que ma' tem a discriminação no

fundamental.

um eficie~te mecanismJ que visava, e visa ainda, dissolver este gra~

de perigJ pJlítico qJe é uma cultura de oprimidas transformar-se em

cultura revolucionária pluri-racial.

Quem se der ao trabalhJ dd verificar a história da Bahia,

do Rio e de o~tros estados nJ q~e se referem à repressãJ nos candom

blés e ao sistem3 educaio,al baseado n~m ginásio pre~iar-punir a

partir de valores brancos, tem bem a noção d3 con3ciência e3tratéQl

~ desta pJstura das elites.

Esta estratégica transformoJ-se e~ DJlítica geral em rel~

çãJ ao negro e se espalhou por todos os setores da vida n3c10nal.

~
~

J

CONS1ITUINTE JOACI GOES

CON,STITUINTE JOACI GOES

Suprima-se o § 19 do Art. 29.

Suprima-se o § 29 do Art. 29.

§ único - A lei estabelecerá a forma pela

qual o direito de resposta será exercido em relação a matéria

eleitoral ou comercial.

J

,--------------- ..UTOIl:-------- --'-~

r~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-T-"-TO-/JU-"-""-"-,O---------l
l!J ~I

~,f't'coi~ISSPO D"A FAtHLIA"~'A·/EDtJtoÁCltO:"2uL TURA E ESPORTCS
Ir- CrCNCIA E TECNOLOGIA E DA COMUN1CACAO VIII-a'

I~ COHISSI\O).DA FAtHLIA"ij'A'
/E'o'üt'ÁÇ'f{o""'2ÜUURA

E ESPOR rES ~
CrENCIA c TECNOLOGIA E DA COHUNICACI\O VIII-a ' Dj

comoNão há o her6i negro, como não há o sucesso negro,

não há a vitória negra.
Não há no vídeo, pJrque não existem na vid3 real, respo,deria~ os

produtores da vídeo cultura global.
Suprima-se o § 32 do Art. 29.
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l;-CONSTI TUINTE JOACI GOES
------------ AlIlQR------

[l/CONSTITUINTE JOACI GOES

COMISSAO DA FÃ;lIl1A, Eó'ú:ÂçÃ&',""êbtTüRA'E''ESPORTES DA CIENCIÚ:
TECNOLOGIA E DA COIJ,UNICr.r:;AO - VIII c '

r:-r---- TE;TOIJUSTlfle"çi.o _

Suprima-se o § 49 do Art. 49.
(

Suprima-se do § 62 do Art. 49 a seguinte'expressão:

obedec~ndo-se aos segu~ntes princípios.

~
~

~
~

~
~

DA CIENCIA E

Suprima-s( o § 29 do Art. 49.

~uprimam-~e os § 12, 32, 42 e 59 do Art. 12.

iI
l

r-- .:..... TUTO/,JuSTlfle.. ç;.e _

r-----::.-~------r-

=- TtXTO'.I1)5Tlfl: ..,.;.0 _

1:'CONSTITUINTE JOACI GOES

~
~

________"'0'-------------

Suprima-s~ o § y9 do Art. ·49.

Suprimam-se,os incisos I e 11 do § 29 do Art. 39.

5 COt-1ISShO DA FAMILIA, Eóü:ÂçÁér:,sêtJéiURJtCÃESPOHTES, DA CIE:NCIA-E
TECNOLOGIA E DA COIJUNICrçr.o ...:-'---'-V=.II'-'I'-"c --_-'

___ _ F'L["~" O/C:.IJI!i~.i:o/!:~'rcliUI'$ÃO -----,---0-:-::-=.=:-:-::--,
• CO,11<;51\O 0\ FAIJ,ILIA, EDUCI\f,;AO, CUUURA E ESPORTES, DA CIENCIA E

lECNOLOGI(~ E DA ro:·~üNICL,r;\u VIII c.
".,- TCXTOIJUSTIFlcAÇi,O-------------.

_____----------T(XTO/JUSTlfl':AÇ~O---------

r
f? CONSTITUINTE JOACI GOES

/~'-1
Be./e'fra defeIo

PMDB - f E

InclLir no anteprojeto da SLbcomissão de Ed~cação, C~ltLra e Es
portes, onde cOLber, o seg~inte:

Art. "Serão oferecidas formas alternativas de ensino, através
de meios não convencionais, a fim de propiciar edLcação para todos a
qLeles qLe não possam ter acesso à escola".

r;-r--------------- Tf.llTO/JUSTIFlCAÇio-- -,

JUSTIFICAÇAO
A alternativa de ensino através de meios nãQ convencionais já

demonstro~, em diversas nações de diferentes níveis de desenvolvimen
to, SLa eficácia e se~ papel.

No Brasil, são inLmeras as experiências qLe, em SLas vár~as fOE

mas, vêm apresentando resLsltados bastante confiáveis, seja pela Lti

lização da teled~cação, seja pelos c~rsos desenvolvidos por correspo~

dência,_seja pela combinação de vários meios de transmissão do conhe
cimento.

Essas experiências refletem não só a convicção no valor intríns~

co dessas formas alternativas na consecLção dos objetivos do ensino ,
como ainda a convicção de s~a viabilidade na solLção de problemas ed~

cacionais qLe se tornarão crônicos se novas alternativas de ensino
não forem implantadas.

Enormes contingentes popLlacionais sitLados no interior do país
OL nas regiões metropolitanas densamente' povoadas ficam à margem do

saber por não terem acesso aos c~rsos formais para o domínio das ha
bilidades básicas de responsabilidade do ensino f~ndamental, OL para

(

O aperfeiçoamento de ~m saber já adqLirido, mas q~e necessita d e
~onstante revigoramento, considerando o estágio de desenvolvimento

científico e tecnológico do Pais.
As formas alternativas de ensino podem ser Ltilizadas em várias

áreas, desde a alfabetização fLncional, passando pela preparação de
professores, até a habilitação profissional para os vários setores
da economia.

Pela dimensão das potencialidades inerentes às f~rmas alternati
vas de ensino, é qLe apresento a presente sLgestão, contemplando-a s
com Lm dispositivo constitLcional, amparo indispensável para q~e ca
minhos .legais se abram à s~a implantação e inplementação sem maiores
entraves bLrocráticos aos q~e delas pretendem faz~r LSO, contibrLin
do para a democratização do saber.

~
~

~
~

Suprima-s~ o § 49 do Art. 29.

___,_ J-Llllar'I'1/cO"'I:;SÃc./:;upC~'l':.,io------·----

COMlSSAO 0/\ F1\IJ,Il1A, EDU:AÇAO, CULTURA E ESPORTES, DA CIENCIA E
TECNOLOGIA E DA COIJ,UNICACAO ..::-:....V!cI'o.!I'"'I-'c"- --'

_____________ AUTIíIl:

S~prima-se no art. 7º do anteprojeto da SLbcomissão de EdLcação,
C~lt~ra e Esportes, o seg~inte: "sendo proibido" ... ensino particLlar".

JUSTIFICAÇAO

~, sem dGvida, marcante, na história da ed~cação brasileira, a
contribLição da iniciativa partIcLlar no desenvolvimento do ensino e
na formação de lideranças na área política, econômica, no Lniverso
das ciêpcias, das letras e das artes.

A participação, hoje, do ensino particLlar, sob SLas mGltiplas
formas, no sistema edLcacional brasileiro aSSLme Lma dimensão deveras
relevante. Como exemplo, cita-se o fato de a inIciativa particLlar

próceder à complementação da ação go~ernamental dIrigIda ao ensIno s~

perior atendendo a cerca de 70% de toda a matrícLla nesse nível de en
sino.

".,- ~ T[lfTO/,lU5TI'I':IoÇ1.O-------------------,

,.,.., TtXTO/JUSTIFICAÇ;,O _

I!Jc= Constit~inte BEZERRA DE MELO

I: CONSTITUINTE JOACI GOES

A-Declaração Universal dos Direitos do Homem proclama de manei
ra enfática qLe "toda a pessoa tem direito. edLcação". Uma sociedade
fLndada nos princípios da democracia, do plLralismo deve estar organl
zada de maneira a oferecer, a essa pessoa, o~ • SLa família, o gênero
de ed~cação qLe corresponde a esse direito.

As sol~ções plLralistas sempre atendem melhor às exigências d o
regime democrático, considerando qLe os monopólios só se jLstificam
em condições excepcionalíssimas.

Assim é qLe a Nova Constit~ição deve resg~ardar o prinCIpIo d a
liberdade do ensino, assegLrando à iniciativa particLlar o direito de
promover diretamente a ed~caGão o~, nos casos das instit~ições

I comLnitárias, beneficientes e filantrópicas, promovê-las também
ccom a aj~da do Estado.
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= TlI:llTO/JU5TIFICAl;io _

JUSTIFICAÇl10

S~bstit~a-se no art. 69 do anteprojeto da S~bcomissão de Ed~ca

ção, Cult~ra e Esportes, a expressão "matéria fac~lta~iva" pela ex
pressão "matric~la fac~ltativa".

A escola particular há de cons ta tui r mera opção para aquef.es I

que a ela derem pr-ef'er êJlcia. f preC1SO, por 15S0, para fortaleClmento elo e!!,

sino OfIC1.al e não comprcrnetamen to do Estado com a escola par tacu.lar, salvo

parà verificar o cumprimento da legislação de ensmo , sob pena de Se envol-'

ver com a escola par t i.cuLar-, r-esponsabd.Lazando-ss e por suas prátIcas, desace!,

tos ou obrIgações Fanoucea r-as , comprometendo o prIncfpio es tabej ec i do no Ilc~

JustifIcação

~,
~

f= Constit~inte BEZERRA DE MELO

r:-r TUTO/JUSTIFICAÇio ---,

~ óbvio q~e se trata de simples erro de redação. Não é a ma
téria q~e é facultativa, e sim a "matrIc~la" na disciplina.

Substitua-se o inciso TIl do art. 3 2 pelo seguinte:

~ f[ITO/olU'TI'ICAÇio----------------

~
~

pu t";

---- ----t--- --- -- rlfH,e"rn/colu"io/<;llncrol.ll"io

• coussão FIIM1LIA, C!JUCl\çI\O/SUIlCOIIlSsíio EDUCAÇíio

tJ ANTONIO DE JESUS

~
~~iSi\õDiITl\MmA;D/\·EOU;A1;AÓ?i'l5R ..éüCmlA E ESPõt11l-S, DA

eDr-OCIA F TECNQ! OG1A E Ofl CO!=! INICOÇllO

I.UTO/t.:.---- ------------(1-- ConstÚLinte EJEZEIlR/\ DE MELO

Substit~a-se no art. 59 do anteprojeto da S~bcomissão de Ed~

cação, C~lt~ra e Exportes a expressão: "no q~al se asseg~re",por "no
q~al se asseg~rem".

11 111 - garantia de educação obrlgatórla, em creches e

pré-escolas para cruanças até seas anos de Idade 11

JUSTIFIC/\ÇI10 JustiflC"çào

Trata-se apenas de ~ma emenda de redação, em q~e o verbo "as
seg~rar~ está no sing~lar, q~ando deveria estar no pl~ral. Simples

erro de concordância.

r:-r---'--------------- T[ll'TO/JUSTlfICAÇÃIJ----------------_-,

Incl~a-se no Anteprojeto da S~bcomissão de Ed~cação, C~lt~ra e Espor
tes, onde co~ber, o seg~inte:

Art. "Os M~nicIpios com mais de cem mil habitantes organizarão
Conselhos de Ed~cação, que velarão pelo ens~no de 19 e 29 gra~s minis
trado em seu território, nos termos da lei".

~
~

ri fNAmo/r(lJ,Il',io/sUACl'INI55io--------- _•
FIIMlLIl\, I;VUCl\çíiu 5UIlClXIlSsíio CDUCl\çíio

ANTONIO DE JESUS

Inclua-se no ar-t , 72 o sepuan te parágrafo:

Jà es ta na hora de o Brasil aprender a IlÇ~O de Anfsio Teixei

ra sobre a necessJ.cJade de se proporcronar- educação pré-eSCOlar, :m caráter •

obrigatórl.o. pois é público que os educadores de todo o mundo Já concluíram'

ser indlspensável para a formação do indivIduo a pré-escolaridade, como t"!!

bém constitui consciência que, Sem sua obrigatoriedade, as craanças pobres'

continuarão desatendidas.

r:-r-----------------Tf:lfO/Ju'TlrICAçio----------------_

Constit~inte EJEZERRA DE MELO(l'

J~stificação

A Emenda acima en~nciada assenta-se sobre d~as ordens de idéia:
I - a organização de ~m Conselho M~nicipal de Ed~cação se j~s

ti fica diante de ~ma rede de instit~ições de ensino q~e se impõe pela
diversidade das ações ed~caclonais q~e a tecem e pela q~antidade d e
instit~ições q~e a config~rem. Q~antldade e diversidade promovem, por
s~a dinâmica, o estofo sobre o q~al se debr~çará o Conselho de Ed~ca 
ção na s~a f~nção de analisar, de est~dar e de decidir na área de s~a

competência. Concl~i-se, dai, q~e o referencial de cem mil habitantes
para designar OS m~nicípios q~e, nos termos constit~cionais, devam or
ganizar os se~s Conselhos de Ed~cação é o mais condizente com o propó
sito q~e se tem em vista ao delegar aos M~nicIpios o direito de organl
zar Conselhos de Ed~caç~o;

2 - pretende-se, em seg~ndo l~gar, limitar com esta Emenda, o
campo de at~ação dos Conselhos M~nicipais, à problemática do ensino de
19 e 22 gra~s, reservando o 39 gra~ e s~a organização às instâncias s~

periores. G~arda-se, assim, coerência com o~tros ditames do anteproJe
to da Constit~ição q~e pretendem seja deferido ao M~nicípio os encar 
gos, apenas, da ed~cação pré-escolar e do ensino de 19 gra~.

~
~

Impõe-se afa§ tar do Es tado qual quer- r'espons alu.La dade pelas co!!,

dlções adnunds tr-a tavas e financelras' das escolas par tacu Lar-es , quer porque I.

sejam .Lavr'es , quer porque a in tervenção na órbl ta adnnrns trativa e flnance1

r-a- acabará por comprome ter o pr1.1'lc!plO de verba públ1.ca para a escola públ1.

ca, respons a.bi l 1 zillldo- s e o Es tado por erros e acertos adnun í s trat ívos e eco

nômicos.

li 11.\'> I ns ti tuiçõc!> pú1Jl~Ci\5 r "

fi Pd.r:igraro único - As en tid.:luCS de cnsmo par t.lcular'

gozam de au lononua na sua orgilluzação didático-adnllnis

Acrescer no lnfcJ.o do inciso 111 do art. 82 a seçum ta expr'essao s

trativa e Emencea r-a 11

JustifIcação

---.AUTOR

ANTONIO DE JESUS
,----__------; rLrNAlllo/rol.ll',io/sunCOl,lI'l'lio -,

corrssão FJlflhIA, EOUCAÇiíO/SUDCOllIssiíu I:DtX:AÇíio

~------------ --- - TrlTo/olll·HlrrCAçÃo----------'~ _

~
~caussão FOfI1L11\, EIJuCl\çíiO/SUUCOllIssíio EDUCl\çíio

r:T-------'------ pl[NAltln/cOI,l."Ão/soltCOMI"ÃO---- _

t: ANTONIO DE JESUS

-- -.--.----- T[l(TO/olUSTIfICAÇÃO------ --,

Inclua-se no art. 72 o seçum te parágrafo:

11 Pará!jrafo único - O Poder lúbllCO somente an tcrva r-à

Jus tJ.fu-tlçáo

1mposslvel que a cons tltuição obngue a ins ti tulção pnvada,

responsável pela crl"çào, Jl\anutenç~o e rJ.SCO de ftmcIonamento do estabcle,:J.

menta, a forma de se dIrlglr e de se or-qam.z ar , salvo se o an tu i to for o de

na escola par tz cu Lar- para garantJ.r o cumpr-amen tc da l~

glslar;ào de ensmo 11

elinlluar-se a mãca atava particular no eJls1n~.
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~
~

,- I..UTdll---------------,

lizadas, distribulndo as programações mpis comprometodoras dentro
de horários compatíveis, e eliminando aquelas que não ofereciam ne

nhuma contribuição de cunho educacional ou cultural, ao contrário,

prejucando o desenvolvimento normal das pessoas. A sociedade brasl
leira não pode ficar à mercê de grupos minoritários que desejam im
pingir à força usos e costumes que são ~ejeitados pela malorla da

o ula ão ue é sabidam;~te conservado uanto à moralidade,

t: ANTONIO DE JESUS

r:--,---------- ,.l[N"'UO/cal,ns'ÃO/SIJIlCOMISSÃO-----------,

~
~

~

J
---- trxlO/JUS"flcA<;io------<-------------l

Acrescer ao ç 49 do art. 11, a seguan t e expressão:

ANTONIO DE JESUS
__ AUTOJil _

" r ccbcndo 0\0 plópr~o cs t abc.Lccamcn to fl.x.J.-lil5 se m<.'!!.

t rdo pela 1l1.Lciativa privada 11

3J-_. .:. -;- . --- . ri ru~.IlIJ/C(l/"'.,'io/ ..unen ...,"sÃo

CU1I55J\0 f'J\fIILIJ\. IWlJC:J\r;I\(I/5UIJCUI1I~~iiu EOUCJ\çiio

o Es tado não deve de fonna alguma in ter.ferIr na esfera econênu

ca fln~ceira da escola par t í.cu Lar-, por-que, cons t i tu rndo ela opção I tlão d!:,

vem os Poder-es .1'ÚlJIICOS r sob pena de acabar se respcnsntu I í zando por eles, t

ser diretamente ou lnlbretaJlIente.culpados por SUa lnvlabllluadc, acertos ou

desacertos.

r.r TEXTO/JUSTlfll::AÇÃO -,

SUBSTITUA-SE, NA PARTE FINAL DO ART. 69 , DO RELATORIO DA
SUBCOMISSAO DE EOUCAÇAO CULTURA E ESPORTES, A PALAVRA MAr~RIA

PELA PALAVRA MAIRICUlA, RESUllANOO NA SEGUlN1E REOAÇAO:

"Art. 69 •.• , .•.• disciplina de ma.trícula facultativa nas

escolas oficiais,"

I!J'L ANTONID DE JESUS

_________0._ Plf:'U,RIO/coilollssio/CUIII"O"I"io

(=ctm5Giío F.\~ltLIJ\, F:1'lI(;J\Çi\U!GUIlCOtIW5i\o COOCJ\çiiu

~
~

~_--__----_. --t[:n[l/JU5"'leAr,ÃO-------------------

SUbstituIr o ~ 2· do ",.. t , 16 pelo seçum ter

----
11 ç 2~ _ A cmpr-cna que JIf••1CIliver ro'icolLl!i ou 1;01c c.. ele

estudo per-a empregados e fJ.11105 UC empr-cçndo s POdCI~

dcscontar- C5<ia despesa do r'cccIh rmen to elo sul;)r 10

Por ser a educação um processo que envolve a capacidade fí

ica, intelectiva, social e religiosa, é indispensável que, para es
ar completamente aparelhada e em condições de oferecer uma formação
adia às crianças e aos jovens, tenha o ensino ~eligioso como um com

lemento da orientação religiosa já recebida, ainda que muitas vezes
recariamente , no lar.

DEPUTADO FLORESTAN FERNANDES

VIII - Com.da Fam., de Ed., Cult., Esp., Com., Ciência e Tecn.

o obj e tavo do pr.mcipao é obra.qar à empresa a mirn.s tr-ar ens,!.

no para os empIC9.:-HJo~ (c não Juncí.onàr ro s , express"3.o ucs t mcõc a servidor I

públlCO( e OS I111105 dns tes , ll~a sendo espcca aã i dcde da empresa a at i va dade

escoLar-, a manutcnç~o de es tebeLecamcn to de enSJ.lIO poderá ficar maas cara.

A bolsa de es-tude e~lulvale à manutenção de escola , com a vantagem de desce~

r.r----------------TEXTOIJuSTlrlcAçÃo------------------..,

Emenda ao Anteprojeto da Subcomissão da Ciên, e Tecnologia e de Com. (VIlI-b)

Inclua-se, onde couber, ao Anteprajeto do relator, o seguinte arti-
go:

r.r---------------- TtxTO'oIUST1'ICAÇÃO-----------------,

SUBS1ITUA-SE A REOAÇAO DO § 19 DO ART. 23, DO RELATORIO
DA SUBCOMISS110 DA EOUCAÇ110 CULTURA E ESPORTES.

trallzar e desburocr-at í zru- o tltcndlJllento.

~NIO DE JESUS

(:l COM I SS110 FAl41 LI A, ;;·C~·~~;~~~~;~~'~i;S--S-I1-0-E-0-U-C-A-Ç-I1-0----

~
~

,nArt. A União disporá de um sistema público de comunic~-

ção, integrado pela Empresa Brasileira de Notícias (EBN) , pela Empr.!:
sa Brasileira de Radiodifusão (RADIDBRAS), pelas emissoras de Rádio
e Televisão Educativas, pelo Departamento de Imprensa Nacional (DIN)
e pelos serviços de comunicação social, de 'imprensa e de divulgação
das administrações direta e indireta.

§ 12 O Sistema Público de Comunicação terá por fwalidade in
formar a sociedade sobre o 'funcionamento da administração pública.

§ 2Q Caberá ao Conselho Nacional de Comunicação regulamentar
o funcionamento do Sistema,

DEPUTADO FURESTAN FERNI\N:ES

§ 19 - Haverá serviço público classificatório, na forma da

lei, para teatro, cinema e espetáculos de diversões públicas, se~

do vedada a exibição de publicidade e programas radlofônicos ou

televisivos, cujo conteúdo seáa atentatório ao pudor, contrário à
moral e aos bons costumes, que induz à prática de violêncla, uso
de substâncias entorpecentes e de produtos que causem dependência

física ou psíquica.

J§DA
I'LENA'UO/I:OWISsio/cuacolllssiO

j
800789-6

tIVIII - Com.da Fml., de Ed., Cult., Esp., can., Ciêrcia e Tecn. .
= TIEXTO'''USTI'ICAÇio -,

Emenda ao Anteprojeto da SUJconissão da Ciêrcia e Tecnologia e de cano (VIII-b)

Inclua-se, onde couber, ao Anteprojeto do Relator, o seguinte arti-

Um serviço classificatório para cinema, teatro e "shows" é

plenamente aceitável, já que a frequência a tais locais depende do

livre ?bítrio de cada um e até mesmo da aquisição de ingresso.

Com o rádio e a televisão a situação é diferente, pois es 
tes veículos penetram em nossos lares trazendo muitas vezes cons 
trangimentos, uma vez que a programação apresentada não pode ser
previamente analisada pelo usuâ~io, torna-se indispensável, part~

to, haver uma verificação criteriosa por parte de pessoas especia-

go:
. nArt. Cada pessoa física ou jurídica s6 poderá obter c~~

céssão ou permissão para executar serviços de radiodi fusão em todo

o país, conforme os seguintes limiLes:

a) emissoras de rád ia: ondas médias, frequência m.9.
dulada, ondas tropicais, ondas curtas - um por
Estado e até o limite de cinco a nível nacional,

. qualQUer que seja a frequência.
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sociedade

~
~

da

TECNOLOGIA

~xpreasão célula básicaEmenda: Suprimir a

rágrafo 4Q ao art. 153 Da ConstitulÇã~ em VIgor, admite que o 'li~

gresso em juizo poderá ser condiCIonado a que s~ exauram preVIa 

mente as vias ódminIstratIvas, de soe que não eXIgida. garantIas de

instância. nem ultrapassado o praZD d-e cento e oitenta dias para
a decisão sobre o pedido". Assim, fica claro que será neste Capi

tula e não no .Iud.i c r ár í c onde deve figurar tal norma que, além de

evitar a balburaia que as decisões judiciárias têm causadoao de~

porto, no que tange a sua disciplina e competIções, primará para

que quando forem julgadas já tragam em seu bojo instrução forn~

cldõ por áreas aue viverr a mêtérIa. ~êntü nc seu aspeclo :E;ó_
referente a legislaçãc cogenLe ou ao fôto.

Quar:o a t r oc a da palavra Inquérito per processo, nos

parece mais própria a palavra processo e amarra mais conviniente

mente o momentc.

JUSTIFICIIÇ!\Q

Art· 1. - ~ familia, célula básica da sociedade, tem direi

à proteção social, econômica e jurídica do Es

tado, com vistas à realização pessoal dos seus

membros.

~. Embora a expressão "p Lene j ameot;o Earm La.a r " anc Lu a a palavra fa
mll~a, o planeJamento da reprodução humana, nem sempre ocorre dentro d~
faml110a e nem sempre a dec~são quanto ao método envolve o casal.

As vezes, o homem ou a mulher declodem-se pelo planeJamento fo
ra do contexto de uma família.

Por outro lado, o artlgo em questão consagrou a Emenda apresen
tada pelo Deput~do Erv~n 8onkosk~. Em sua Justloflocação, o Deoutado ale
ga que a lo~cl~sao da expressão "des de o momento da concepção·' oxc Iu i r i a
a utlll~açao ':0 OlSPOSltlVO Intra-uterlno, que, no seu entet.der, eVlta
a nldaçao do ovulo ~ecundado e, portanto, a concepção. ~

. Ora, esta loglca é antagôn~ca ao própr~o planeJamento farnlliar
palos ela Vlsa, Justamente, a não concepção. '

Asslm, propomos a redação aClma, por ser mê115 abrangente, não
restr~nge ~ planeJamento ao contexto famlllar e não dá margens a que,
por v~a~ nno~expl~c~tadast haJa a pLolb~~ãc ~onbtituc~onal do aborta
mento voluntar~o.

IDê-se ao art. 30 do AnteprOJeto da Subcomissão da Família, do
do Menor e do Idoso, a seguinte ~edação:

-Art. 30 - O planeJamento fam~liar deverá ser 9~rant1do pelo Es
tado, a homens e mulheres, através do dlre~to d~ li
vre determ~nação do número de fllhos sendo vedada a
adoção de qualquer prát~ca coercltlv~ pelo Poder Pú
blico e por Ent~dades Prlvadas."

Entendemos que a parte da ConstituIÇão que determina,

atualmente, que "a lei não poderá excluir da apreciação do Poder

Judiciário qualouer lesão de direIt~ indiVIdual", fria a fIgurada

h?hp"s rorpus e do manoado oe segurança, através dos ouais as pes

SGã5 ~ entidades desportivas têm se valido 00 pouco conhecimento

Uo ju,tiça da legIslação e regulamentas do esporte, é o Capítulo

do~ 0i~eitos e Gõ~a~:las Ina:vidu2ls. Este próp~io Capítulo,no p~

c í o í o s Dê Le q í s I aç ão ne spo r t a v a " p ar a remetÊ-la a Comi s s ão ae 515

tematlzaç5o, visandc ihcluí-~~ no· capítulo relativo ao poder judl
ciário.

r.l---------------- TUTO/olU'lltIÇAÇio----- --,

~
~

JUSTIFICA.TIVA

Emenda ao Anteprojeto da Subcomí ssão da Ciên. e Tecn. e de Com. (VlII-b)

b) emissoras de te.leví são: uma por Estado, até o

limite de três a nível nacaonal ,

Parágrafo único. Caberá ao Conselho Nacional de Comorucação

regulamentar o funcionamento e o limite de concessões para es tações

repetidoras.

===========::.=-

Fazer na Proposta de nº 3 da Subcomissão VIII-a as

rações:

Inclua-se onde couber:

"Art. Dependem de concessão ou autor ízação da união, ou-

torgadas em caráter precário, através do Conselho Nacional de Comuni

cação, atendidas as condições prevrstas em lei:

§ O uso de frequência de rádio e te.leví são,

§ A Instalação e o funcionamento de televls~o di rec.íonaj e
por meio de cabo.

§ A Instalação e o funcionamento de outros serviços de trans
míssão de imagens, sons e dados por qualquer meio.

§ A retransmíssão pública, no território nacional, de rádio,
terevísso e dados via satélite.

Art. O Conselho Nacional de Comorucação mandará publicar,

anualmente, as frequências disponíveis em cada unidade da federação
e qualquer um poderá provocar a Iãcí tação.

Art. As concessões ou autorizações só poderão ser suspe~

sas por sentença fundada em Inf'ração defimda em lei, que regulará o
direito à renovação.

DEPUTADO FLORESTAN FERNANDES

A outorga pela uníao, de concessões e autorizações em caráter precá

rio de serviços de transmíssão e retransmí ssão pública de imagens, sons e da

dos por qualquer meio, Inclusfve satélites, é um pr.íncfpro universalmente obser

vado e consagrado no Brasil, por tratar-se o espectro eletromagnético de recur
Emenda ao Anteprojeto da Subcomissão da Ciên. e recn, e de Com. (VIII-b)

so natural de interesse PÚb\iCO.

A pub.licação das \ fI equências disponíveis para outorga de concessões

e autorizações é imprescind~el para a correta Lãc.ítação. E os detentores de

concessões e autorizações devem ter garantias contra perseguições arbitrárias,

só podendo estas serem suspensas por sentença fundada em Inf'ração definida em

lei. O estabelecimento do limite de uma concessão ou autorização por entidade

concessionária é a única garantia de pluralidade de fontes e de equilíbrio no

mercado de comonícação. Além disso, a desconcentração do controle das emissoras

de rádio e taleví.são - hoje em sua maioria controladas por um pequeno número de

empresas - é medida indispensável, com a redí.st.rIbuíção das concessões e autor.!

zação é díspostção que complementa as garantias de pluralidade das fontes.

.
VIII - Com.da Fam., de Ed., Cult., Esp., Com., Ciência e Tecn.

r.1-;=:-r::-::-=---=;::-'F'"'a:::m=-IT·'l{a(:·ul~auc5àç~oll~o"Etfl tura, Esportes,
n 1 aia e da Comunicacão

r;r----------------T(:nO/JuSTll"ltAÇ,i,o -,

r.r----------------- TEXTO!JUS'TlncAçÃc------ _

(lI AÉCIO DE BORBA

, - Inclua-se no capítulo dos direitos e garantias individuais.
JUSTIFICATIVA

pro te-

c aspec

afirmando

Estado

sob

está

nao contém pala

o que se pretende

econômicos e jurí-

Diz a melhor doutrina jurídica que a lei

vras supér~luas ou desnecessárias. Neste artigo,

é ~olocar a família, nos seus aspectos sociais,

dicas, sob a proteção do Estada. Ao esta~elecer que,

to social, a família é protegida pelo Estado já se

• sua importância sDcia1 e, por isso mesmo, deve o

gé-Ia jurídica e econo.icawente.
O nobre relator da Subcomissão VIII-a destacou de pr~

pOõta de nossa autoria um item das normas que sugerimos ~omo p~i~

JUSTIFICATIVA

2 - Substituir na quinta linha do artigo as palavras "de inqu~II

to" pelas palavras "do processo". depois do vocábulo "ins~au~a=ãc"

e ap~es aas palavras llpara proferi="
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~
~

DEPUTADO DOMINGOS LEONELLI

Assim, o "re60nhecimento" contido no art. 28, por caráter res

tritivo, deve ser revogado. Tais definições de~em ~er evitadas no
texto constitucional. Mas, se a técnica legislativva o recomendasse
certamente levar-se-ia e~ conta o caráter globallzante do esporte.

Emenda ao ~nteprojeto da Subcomissão da
Ciência e da Tecnologia e da Comun l caçãor

industrial. Criou-se, inclusive, uma nova política - a desportiva,
com objetivos politicos ou sociais -; adotada em quase todos os pai

ses.

. DA ·FAMÍLIA,. DA EDUCA iio, CULTURA, ESp·. OA CIENCIA E TEC E COM.

r.;-----------------TtXT01.1USTltICAÇio--- _

r.1r-----.......----- PL["i"IO/cOIlI$'.io/&u.COIlISSÃO ~

0------------ --- AUTOJt

r=

~
~

Entretanto, atribuindo-se à família o caráter de célula

básica da sociedad7~o parágrafo lO do art. lO distingui~gpque a

casa~ento é a for~a própria de constituição de família, estar-se

a retirando da união estável a característica de célula básica da
sociedade. Como consequência ter-se-á que a proteção social, econo

mica e jurídica da união estável não seria~ aé mesmaé que àquela~

dispensada, à família constituída de. forma própria,- nos termos do
parágra fo 10.

Aseim, a expressa0 'Ic~lula b~s1ca da sociedade" deve ser

suprimida, para que a família, tanto à que se constitua pelo caSa
mento, quanto pela união l~vre, recebam a mes~a proteção do Estado.

r;;----------------n:XTO/..u$TlrlCAÇ.i:o-------- ~ _

0;-------------- lUTO"

~ Constituinte J0S~ MOURA--------------'

Emenda ao Anteprojeto da Subcomissão da Educação, Cultura e
Esportes:

Acrescente-se a expressão "dos desportos" após a "da cultura"
referida no art. 13;

Art. 15 - Compete no Congresso Nacional
torgar concessões, autorizações ou permissões de serviços
RADIODIFUSÃO sonora ou de sons e imagens.

o.!!.
de

= T[XTO/JUS· rlCAÇÃO------------------,

JUSTIFICAÇÃO

A emenda proposta visa ao aperfeiçoamento constitucional do
esporte, determinando que se ~crescente a pal~vra"desportos" ao la
do da educação, cultura, ciência e pesquisa onde se prevê a adoção
de incentivos fiscais para o seu desenvolvimento.

supressão total do art. 24 do Anteprojeto aprovado
pela Subcomissão da Educação, Cultura e Esportes, (VIII-a).

~
~

Parágrafo único - As concessões, outorgações
ou permissões serão por 10 anos e só poderão ser cassadas por
sentença fundada do Pode, Judiciário.

1iJ AUt01l:

C=Senador LOUREMBERG NUNES ROCHA
r:"l-----.- ".ENAJlIO/co....,do/CUllCOJlI5SÃO- ,

• omissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes

~
~

________ A:UTOII _

Constituinle JOS~ MOURA

MISSAODÃ FAMILlA'~"b'l\"~'üUt'Á~')íô';"'eOTIORA E ESPO~
A CIENCIA E DA COMUNICA AO ~J

I.
Emenda ao Anteprojeto da Subcomissão da Educação, Cultura

Esportes:
e

Suprima-se o item 111 do art. 27.

JUSTIFICAÇÃO

Aprovada a primeira emenda, a segunda torna-se prejudlcada
por disporem sobre matéria idêntica.

No momento em que as entidades e dirigentes educacio

nais lutam para excluir qualquer tipo de subvenção às escolas que não
as públicas, nada just1fica que se subvencione empresas, ainda que
editoras de livros, jornais e periodicos.

~
LOUREMBERG NUNES ROCHA
Senador Constl.tuinte

Constituinte JOS~ MOURA
1ilr-----.---------l.UTOR. - - - - - - - - - - - - -
ê

r.,.---------------- T[XTO/JUSTI"CAÇÃO-----------·------,

Emenda ao projeto da Subcomissão da Educação, Cultura e Espo~

tes:

[=senaãor LOUREMBERG NUNES ROCHA

r:"l---------- Pl.I:N,UIO/colllsaio/&uaCOIUssio- .,

da Famílla, da Educação, Cultura e Esportes

~I
~

Suprima-se o art. 28.
r;;----------------UllTO/.lUSTlfICAÇÃO-- ---,

JUSTIFICAÇÃO
Acrescente-se ao art. 17, do AnteproJeto da Subcomissão da Educação,
Cultura e Esportes, VIII-A, os seguintes parágrafos:

Art. 17 -

§ 19 - As Empresas Púb11cas e Soc1edades de Economia'
Mista que explorem bens e serviços, consignarão em seus orçamentos

percentuais deflnldos em lei destlnados a formação de Recursos Huma
nos de alto nível, à ?esqulsa e à formação técnlca.

A supressão do a~t. 28, consubstanciada na emenda nQ 111, to~

na-se recomendável em vista da inclusão do desporto como atividade

cultural, "gozando de todos os beneficios lnstitucionais e legais
próprios da cultura".

Ora, o desporto, sob certos aspectos, pode ser consijerado a

tividade cultural, mas. na realidade, ele é muito mais que isso. En
tre ~s gregos, era indispensável da educação. Hoje, é concebido co
mo instrumento utilizado pelo Estado e pela própria sociedade no
sentido de ajudar na Solução dos problemas criados pela sociedade

§ 29 - A le2 inst2tuirá igualmente incent2vos
ciais às empresas privadas que flzerem aplicações nos mesmos
vos.

espe
objet.!,
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A formação de Recursos Humanos de alto nível, o dese~

volv~mento tecnológ~co e formação técn~ca respondem antes à demanda

econômica do que à demanda social. No ~ntanto, esses ~tens consomem

a maior parcela dos recursos do orçamento f~scal da Un~ão.

Sendo ta~s escolas sem fins lucrativos e suprindo a

falta do Governo no atendimento à cl~entela de sua obrigator~edade ,

não há porque não considerá-las tambêm públicas, corno ora propomos.

Em países mais desenvolvidos tais ~ tens' são mantidos

em grande parte por recursos provenientes dos setores econômicos

cQntr~buições, doações, etc, 'que gozan de incentivos especiais.

No Brasil em torno de 60% do PIB é gerado pelas Esta

tais, o que revela a frag~lidade da economia pr~vada.

LOUREMBERG NUNES ROCHA
Senacbr OJnsnttunte

----,_--,- AUTOIt _

(Jsenador LOUREMBERG NUNES ROCHA

1"":"1--------,----- 'U:NAIUo/c:OIol"'io/luleou."io------------,

comissã~ da Famíl~a, da Educa ão Cultura e Esoortes

~
~

A proposta de inclusão do d~spos~t~vo torna obr~gató

rio o investimento das Estata~s neste esforço e incentiva a part~ci

pação do setor pr~vado.

1"":"1----------------TI:XTO/.lU5T1'ICAÇio-----------------,

Dá nova redação ao art. 16, do AnteproJeto da Subcomissão da Educa

ção, Cultura e Esportes, VIII-A, excluindo os parágrafos 19 e 29.

~----?-
LOUREMBERG NUNES ROCHA
Senador OJnsnttunte

"Art. 16 - As empresas comer ca.a i s , a.ndus t ra aas e agrí

colas são obrigadas a manter o ensino fundamental de seus empregados

e filhos destes, entre os seis e os quatorze anos, ou a concorrer p~'

ra aquele f~m, med~ante o salár~o-educação, na forma que a le~ esta

belecer. "

=.-----------------TUTO/.lU5TlrlcAçio--------------------,

"Art. 79 - ..•

Ao artigo 79 do Anteprojeto aprovado pela Subcom~ssão da Educação,Cul

tura e Esportes, VIII-a, acrescente-se um Parágrafo Oni.co com a se~'

te redação:

Com a emenda substitut~va do "Caput" e supres sava de

seus parágrafos (19 e 29), na verdade se restabelece a redação ora

ex~s~ente no texto const~tucional em vigor, consagradora da institui

ção entre nós do salário-educação, já com vasta tradição e constante

aperfeiçoamento de sua arrecadação, execução e controle.

.~

LOUREMBERG NUNES ROCHA
Senador OJnst:ituante

As matérias tratadas nos dois parágrafos, ora supr~m~

dos, são de característ~cas ord~nárias, e corno tais poderão ser obj~

to de nova regulamentação, pela via própr~a.

~---------

Parágrafo On~co - são consideradas públ~cas as ~ns

tituições educacionais de caráter confess~onal, comun~tár~o e ass~S

ten~al, sem f~ns Iucrat~vos, que garantam un~versal~dade de acesso e

efetiva participação da comunidade em sua gestão, conforme a le~ de

terminar. fi

~senad~r LOUREMBERG N~ES ;~~HA 'I-I1"":"1-~--------'LUA'UO/c:oW.''"'o/IUICOM.uio------------, 800800-1
• Comissão' da Família, da Educação, Cultura e Esportes
~ ----=' -=-.....C- ---=-__--J

Trata-se, na verdade, de garant~r amparo às escolas

públ~cas não estatais.

Na Subcomissão de Educação, Cultura e Esportes t~ve

mos urna constante reiteração do ponto de v~sta favorável à exclusivi

dade de verbas públjcas para o ensino público.

Com isso concordamos, ainda que, em todos os rnomen

tos, tenhamos ressaltado a ex~stênc~~ de escolas, sem f~nalidade lu

crativa, de caráter comunitár~o, confess~onal e ass~stenc~al que se

ded~cam, em zonas de desbravamento do Interior e em comun~dades caren

tes, mesmo em grandes centros urbanos, à prestação de serviços educa

cionais, suprindo a ausência do Poder Público.

Constituem-se, em muitos casos, na única oportunida

de de escolarização existente na comunidade.

da Família, da Educa ão, Cultura e Esportes

r:-r---------------- TEXTO/,IU:lTlfICAÇio-------- -,

Ao art~go 79 do Anteprojeto aprovado pela Subcomissão da Educação,Cu~

tura e Esportes, VIII-a, acrescente-se um Parágrafo Único com ase~L

redação:

"Art. 79 - ••.

Parágrafo Onico são consideradas públ~cas as ~ns

tituições educac~onais de caráter confess~onal, comunitário e assis

tencial, sem fins lucratl.vos, que garantam universalidade d~_~~~o_e~__

efetiva participação da comunidade em sua gestão, conforme a lei de

terrnl.nar."

são iniciativas originárias de entidades religiosas,

tradicionais nesse tipo de trabalho e que globalmente, envolvem con

gragações católicas e evangélicas, e também, em rnu~tos casos, clubes

de serviços, corno o Lions Clube, o Rotary e também a Maçonar~a e~

muitos locais do Brasil.

Trata-se, na verdade, de garantir amparo às escolas

públ~cas não estata~s.

Além dessa 1niciat1vas de caráter confess10nal e as

sistencial, ternos aquelas da comunidade, hOJe d~sseminadas por vários

tipos de organizações, mas que tem na CNEC - Campanha nac~onal de Es

colas da Comunidade, sua ma~or alavanca propulsora e cujos feitos ,se

espalham por todos os rincões do Brasil.

Na Subcom~ssão de Educação, Cultura e Esportes t~v~

mos urna constante réiteração do ponto de v~sta favorável à exclus~vi

dade de verbas públicas para o ensino públ~co.

Com isso concordamos, ainda que, em todos os momen

tos, tenhamos ressaltado a existência de escolas, sem finalidade lu
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crat2va, de caráter comun2tár20, confess20nal e assistencial que se
dedicam, em zonas de desbravamento do 'Interior e em comunidades caren

ter, mesmo em grandes centros urbanos" à prestação de serviços educa
cionais, suprindo a aus~ncia do Poder Público.

resulte como expressão viva das aspirações sociais de progresso,dese~

volvimento e bem-estar de toda a coletividade.

Constituem-se, em muitos casos, na única oportunid~

de de escolarização existente na comunidade.
fi AUTOllt

~ DEPUTADO MATHEUS JCNSCN

são inic2ativas originár2as de entidades religiosas,
tradicionais nesse tipo de trabalho e que globalmente, envolvem con
gregações católicas e evangélicas, e também, em mUitos casos, clubes
de serviços, como o Lions Clube, o Rotary e também a Maçonaria em
mU2tos locais do BraSil.

= T[XTO/JUSTlfICAÇÁO -,

SUBCOMISSAO DA CIENCIA E TECNOLOGIA E DA COMUNICAÇAO

Acrescente-se ao Art. 11 mais um parágrafo e dê-se ao Parágrafo Unico desse mesmo
artigo ~" redação de Parágrafo Primeiro

Primeiro -

Além dessas iniciativas de caráter confessional e as

sistencial, temos aquelas da comunidade, hOJe disseminadas por vários
tipOS de organ2zações, mas que tem na CNEC - Campanha NaCional de E~

colas da Comunidade, sua maior alavanca propulsora e cUJos feitos se
espalham por todos os rincões do Brasil.

Art. 11

Parágrafo
Parágrafo Segundo - Sobre a difusão de Músicas Sacras e Clássicas con

sideradas de domínio público não será cobrado
quaisquer ·taxas, emolumentos ou impostos relati
vos a direitos autorais. -

As Empresas de Radiodifusão tem recolhido, por força
de determinação genérjca do Escritório Central de Arrecadação e Dis

tribuição - ECAD - o chamado Imposto sobre os Direitos Autorais, r~

lativamente às músicas (em disco ou fita) que são executadas com a
finaliaade de difundir essas mesmas músicas ao público e, sobretudo,
também, no interesse do artista, do produtor. Julgamos, pela emenda
proposta, a oportunidade dessa correção, aqui, através da Assembléia
Nacional Constituinte, no que se relaciona a difusão da Música Sacra

e ~ Música Erudita. Sobretudo porque estas se destinam à inspiração

e enlevo espiritu~is - e ao mesmo tempo.o despertamento e/ou alicer
çamento moral - e além desses valores outros, através da música erudi
ta no campo da cultura. Não se diz aqui o mesmo no que tange à músi

ca profissionalizada. com a finalidade mais de lucro.

JUSTIFICATIVA:

~
~

\..'-- '---'- E........... '-..J
LOUREMBERG NUNES ROCHA

senador Constituinte

(SUBCOMISSOES DA EDUCAÇAP, CULTURA E ESPORTES)

Sendo tais escolas sem fins lucrativos e suprindo a
falta do Governo no atendimento à c12entela de sua obrigatoriedade,nãc
há por~ue não considerá-las também públicas, como ora propomos.

(ôJ DEPUTADD I~ATHEUS IENSEN

.....,.---------------n:XTO/,/USTlfICAÇÁO- --.,

condições

di feren

Dê-se ao Artigo 2º a seguinte redação:

Art. 2º - Ds valores referidos no arLigo anterior, serão expressos
nos seguintes princípios e garantias, na atividade educacional:

DEPUTADD MATHEUS IENSEN

Dê-se ao Art. 10º a seguinte redação:

(SUBCOMISSDES DA EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES)
r;-r---------------TEXTO/JUSTIFICAÇÃO---- -,

11-1800805-1
'--'.!!.L.lo""""~"'"'-''-- -..J

e

I - adequação dos conceiLos universais da pedagogia às

concretas da sociedade brasileira em sua unidade e

ciação

11 - pluralismo de idéias e de instituições de ensino públicas
privadas

111 - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar as desco
bertas feitas Art. 10º

VII - condições~para a capacitação ao trabalho e a sustentação da
vida

IV - democratização do acesso, permanência e gestão da educação es

colar

V gratuidade de ensino público em todos os níveis

VI - exercício livre e consciente da cidadania

VIII igualdade de direitos para a convivência solidária

IX - liberdade para a reflexão crítica e para a ação eficaz a

viço de uma sociedade justa e livre.
se.!:

Os Estados e o Distrito Federal organizarão os seus sistemas de

ensino, e, a União, organizará os dos Territórios, assim como o sis
tema federal, que t~rá caráter supletivo e se estanderá a todo o

País, nos estritos limites das deficiênCIas locais.

§ 1º - A União prestará assistência técnica e financeira aos E~

tados, Distrito Federal e Municípios para o desenvolvimento dos seus
sistemas de ensino e atendimento prioritário à escolaridade obrig~

tória.

JUS'T I F I C A T I V A
§ 2º - Os Municípios atuarão prioritariamente no ensino funda

mental, sem prej~ízo de oferta que garanta o prosseguimento e de es
tudos.Primeiro há que se eztebelecer os aspectos filos~

ficas fundamentais e que se objetiva a Educação, em sequência e a pa.!:
tir dos valôres assegurados, o estabelecimento dos princípios a serem

expressos na execução da atividade. Primeiro em benefício e por dete.!:
minação da sociedade em que o Estado é o meio e não fim, daí estabel~

cer-se, a posteriori, os princípios que irão fundamentar os valôres /
anteriormente expressos. Para que a Educação exercitada pelo ensino /

JUSTIFICATIVA

o apoio e assistência técnica ou financeir~, do sistema

ral, em qualquer nível, deve ser sempre em caráter supletivo.
fed~
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b) - Aos jovens e adullQs, de acôrdo com suas condições Psi
co-físico-sociais;

= T[XTO/JVSTIFICAt;ÃO -,

'Dê_se ao Art. 3º a seguinte Redação, da Subcomissão da Educação,Cult~
ra e Esporte.

Art. 3º - O dever do Eslado com o Ensino Público de todos os Brasilei
ros efetivar-se-á pelas seguinte obrigações:

I - Creches e pré-escolas para crianças até seis anos de idade;
11 - garantia de enslno fundamentaal, com duração mínima de oito

anos, obrigalório a partir dos sele anos do idade e grdlui
to para todos, permitida a matricula a parlir dos selS anos
assegurando-se condições diferenciadas:

a) - Aos portadores de deficiências físicas, mentais e sen
soriais em todos os niveis de ensino;

V A.J U S

ção, em todos os níveis e graus de ensino, a Insliluição ;
pugnará sempre pela qualidad~ do ensino profissionalizante.

Milh5es de Brasileiros que ingressam anualmen
te no mercado de trabalho ressentem de uma Educação para o lraballlo ;
que abranja desde a iniciação, a preparação, a formação e alé mesmo
a especialização.

o isolamento da escola quanto aos anseius e ;
necessidades da comunidade, através de um currículo eminentemente te~

rico, faz -com que o educando ao deixá-la não enconlre aplicação prátl
ca de seus conllecimenlos adquiridos durante a vida escolar, qualquer
que seja a série, nível ou grau em que inlerrompa ou conclua seus es
tudos, enfrentand~ dificuldades múlliplas na aplicação dos mesmos.ls
so ocorre até com aqueles que logram alcançar a formação superior.

~
~

"MATHEUS IENSeN"DfPUTAOO fEDERAL

~
~

DEPUTADO MATHEUS IENSEN

(SUBCOMISSAO DA CIENCIA E TECNOLOGIA E COMUNICAÇAO)

Artigo 15º

r.r---------------T[XTO/~uSTItlCAÇÃO------- ,

VI - Garantia de auxílio suplementar ao aluno do ensino fundamen
tal, através de programas de material didático-escn1ar,tram
porte, alimentação e assislência médico-odontológico e psi-
cológic,V

§ Onico- O acesso de todos os brasilciros à Educação obrigatória e
gratuita é direito público subjetivo, acionável conlra o Es
tado medianle mandado de injunção.

111 Gratuidade de ensino público em todos os níveis;
IV - Valorização do magistério em todos os níveis;
V - Garantia a todos os cidadaõs, respeitadas as capacidades e

aplidõos aprovadas na forma de Lel, acesso e aproveit2mento,
até grLus mais elevados do eosino público, da investigação;
científica o tecnológica;

JUS i 1 r I c A iI V A
Sumprimir

A Emenda ptopõ~ outra ordenação da matéria e in
clui elementos essenciais para atender às especificidades do Ensino.

Dê-se ao Art. 7º a seguinte redação:

=-- TtxTO'JUSTltlCAÇÃO------ -,

~ (SUBCOMISSOES DA EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES)

~
~

EPUTAOO FEDERAL "MATHEUS IE~SEN"

O Conselllo proposto assume as funções básicas do MInistério da
Educação. Um dos dois órgãos torna-se desnecessário, propomos que
seja o Conselho.

Art. 18 

§ Onico-
IX- A difusão de Músicas Sacras e Eruditas através dos meios de

Comunicação social é isenta de quaisquer pagamentos, pelas;
Empresas de Radiodifusão, relativos a impostos, taxas ou ;
emolumentos.

JUSTIFIC~TIVA--------

crescente-se ao Paragrafo Onico do Art. 18 o item IX, da Subcomissão
da Educação, Cultura e Esporte.

=-------------AUTO" ~ _,

=- T[XTO/~uSTIFICAÇÃO---------------_,

r.-r--------- PL[HA"rO/eowlSsÃo/liUtleOJlrasÃo ..,

OMISSAO D~ FAMíLIA,DA EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES ...

disposl

~
~

DEPUTADO MATHEUS IENSEN

Arl. 7º

O ensino é livre à iniciativa privada, observadas as

ções legais.

Parágrafo 1º - A concessão de verbas públicas a instituições
de ensino de direito privado será regulada em lel específica.

JUSTIFICATIVA:

JUS T I F I C A T I V A

Os meios de Comunicação Social, notadamente os
de Radiodifusão, tem prestado relevqntes serviços à divulgação de Mú
sicas Sacras e, também, Eruditas como estímulo e despertamenlo à cau
sa da Cultura e dos valores espirituais e morais das comunidades bra
sileiras, razão porque, justifica-se plenamente o estímulo que ora se
propõe, qual seja a de serem isentas de pagamentos pecuniários relatl
vos a impostos, taxas ou emolumentos sobre tais serviços - a difusão
das citadas músicas, sejam as gravadas em discos ou fitas e relativas
ao incentivo cultural (as músicas eruditas, particularmente) e ao en
levo espiritual e~despertamento moral, (as músicas de inspiração em
textos da Bíblia Sagrada, livro maior de toda a Cristandade).

~
~

Inclua-se ao Art. 5º - § unico, da Subcomissão da Educação,Cultura e
Esportes, a seguinte Redação:

E fundamental deixar a possibilldade de apoiar instituições de
comprovada competência, por se tratar de situação circunstancial a
ser definida em lei própria.

Art. 5º -

§ unico- Será estimulado o aproveitamento de quem.possua habilitação
de atividade profissionale, em todas as suas etapas, assim
como a iniciação ao trabalho, a formação até a especializa-

= TEXTO/~USTlFICAÇÃO---------------,

"" PLtNÂRIO/coUI"i,O/SUBCOU.'SÃo-----------,

FAMíLIA,EDUCAÇAO,CULTURA E ESPORTES ••.

= AUTOft------------,,-------,

fEDERAL "MATHEUS IENSEN"
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dados inclusive transfronteiras, comunicação postal

e telegráfica.

§ ~nico - ~ assegurada a prestação de serviços de

informação por entidades de direito privado através

de redes públicas operadas pelo Estado.

Justificativa

~
~

EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES)

DEPUTADO MATHEUS IENSEN

Dê-se ao Artigo Primeiro a Seguinte Redação:

,.,.,-------------__ TEXTOI"u5TlncAçio --,

Art. 19 - A Educação é direito de tod~s e dever da Sociedade e do
Estado. e visará ao pleno desenvolvimento do indivíduo, em obediên
cia aos Valores da Unidade Nacional, da Liberdade e do Bem Comum.

A proposta visa manter sob responsabilldade do Est~

do, o setor de telecomunicações, tendo em vista,

tratar-se de serviços públicos de suma importância '

para a segurança nacional.

~
~

PLENAR10/cQIoI"tio/suaCONlssÃO------- -----,

Artigo 159 - Fica instituido o Conselho Nacional de Comunicação,

com competência para, "ad referendum" do Congresso'

Nacional, estabelecer, supervisionar e fiscalizar'

políticas nacionais dE comunicação, outorgar, reno

var e revogar autorizações e conce~sões para uso de

frequências e canais de rádio e televisão e servi 

ços de transmissão de imagens, sons e dados por

insituição universitáría.

qualquer meio;

§ ~nico - O conselho Nacional de Comunicação é com

posto por 15 (quinze) brasileiros natos, em pelno '

exercício dos seus direitos civis, sendo 2(dois) re

presentantes de entidades empresariais, 5(cinco) de

entidades representativas de profissionais da área'

de comunicação, 7(sete) de entidades de categorias'

profissionais e de setores populares e l(hum) de

COMISSAO DA FAMILIA DA EDUCA AO CULTURA E ESPORTES DA
CI~NCIA E TECNOLOGIA E COI~UNlhil,ÇJ.l'º'FI",i,,-------------------------___,

~
~ AUTOIt.

_ DEPUTADO ANTONIO GASP~A~R ~

~
~

A família não pode ser colocada como mera colaboradora em seu
dever como educadora. Como tal deve ser tratada, porém na Subcomis
são própria. Mesmo porque é a família célula mater da sociedade e
esta deve prevalecer sobre o Estado e não ao contrário. Daí asseg~

rar-se que o prImeiro dever é da Sociedade, enquanto a execução deva

ser, a critério e por determinação ou credenciamento da Sociedade,a
cargo do Estado e de instituições privadas que para tal fim se habi
litarem.

- Repúdio,e preconceitos e discriminações,não deve ser restrito
à educação, mas ~onsiderado em relação a toda a vida nacional. Além
do que não se pode elevar à categoria de princípio o repúdio, ainda
mais ao nível de Liberdade. No que se refere à educação, ele é con
seqüência dos princípios expressos e por con:;eqúência do . cnns t ante
da proposição.

JUSTIFICATIVA:

Dê-se ao Artigo 12 a seguinte redação:

~IITA,DÃ''tlJTIéjf~J:là','/Erll'frnl\'E ESPORTES, DA CI t-l:IA E
TECNULffiIA E DA CO;J,UNJCA /lO

(SUBCOMISSAO DA CI~NCIA E TECNOLOGIA E COMUNICAÇAO)

f: DEPUTADO MATHEUS IENSEN

,.,., n:xTO/.lU5TlfICAÇÃO'----------------

Art. 129 - Lei complementar definirá normas referentes a:

I - objetivos da educação nacional e dos diferentes graus e mo
dalidades de ensino.

11 - estrutura e funcionamento dos sistemas de ensino ..

111 - currículo, estrutura, duração e regime dos diferentes graus
e modalidades de ensino.

IV - acesso provimento, carreira e salários dos professores e
especialistas em todos os níveis e modalidades de ensino.

V - financiamento da educação.

JUSTIFICATIVA:

Justi ficati va

A informação é um bem'públi~o e um direito legítimo

da sociedade e como deve ser entendida. O monópolio

do setor ou' sua utilização para barganhas nol It í cas
e favores de cunho eleitoral constituem, portanto,

um atentado a esse direito e cerceia todas as li

berdades que nele repousam.

Manter nas mãos do Executivo a pre=rogativa de co~

ceder frequências de rádio e canais de televisão '

significa a consolidação de uma política atrasada,

concentradora e antidemocrática, o que não deve

prevaslecer no momento em que se busca escrever

uma Constituição moderna, avançada e que atenda '

Os artigos suprimidos ao longo do anteprojeto aparecem
itens a serem firmados por lei complemen~ar.

com
aos anseios de um povo ainda traumatizado pelo ar

bítrio de um regime que lhe arrebatou praticamente

todas as garantias individuais e coletivas.

ços públicos, de telecomunicações, comunicação de

Artigo 149 - Constitui monópolio do Estado a exploração de servi

DEPUTADO ANTONIO GASPAR
,.,., -;:- PLENAR10/COMISSÃo/sUtCONI5S;.O-----------,

~
~

Legislar para consolidar o status quo se equipara'

a legislar para o passado. O Conselho Nacional de

Comunicação, composto de representantes legítimos'

da sociedade civil indicados pelo Congresso Nacio

nal e tendo neste a instância de re~ursos, consti-

tui um grande passo para.a modernidade da justiça.
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~
~

,-- AUTOIt _

l:? COMISSAO DA FAMíLIA, D;L~~~~~ç~~:o~~~;~~~o E ESPORTES, DA CIENCIA d
TECNOLOGIA E.DA COI,IUNICAÇAO

l!J tjYDER BARBOSA~
~

Constituinte Átila Lira

~~---~~~-~-PLr:NAIIlIO/GP"'I~5Ão/$u/)FO"'15.5i~---=_,..----:c:-...,.--~~-,
VIII - Comissão da Famllla

1
oa Eoucaçao, Cultura,

artes. da Clência e Tecno o ia e da Comunica ão.

1íll~---------~---"UTOIt---------------r

VIII - B - Subcomissão-da Ciência e Tecnologia e da Comunicação
SUBCOI~ISSAO DA CIENCIA E TECNOLOGIA E DA CDMUI~ICAÇAO

Emenda ao art. lº do Anteprojeto aprovado que passa a ter a

seguinte redação:
.')

Art. lº - É obrigação do Estado valorizar o patrimânio cul

tural da sociedade, promovendo a educação do indivíduo e o desen

volvimento das artes, da ciência e da tecnologia adequada às nece~

sidades do País, para assegurar a constante melhoria das condições

de vida e de trabalho da população e a preservação do meio ambien

te.

JUS T I F I C A T I V A

As universidades brasileiras sofreram, nos anos recentes,

um perverso processo de esvaziamento cultural, no sentido mais am

plo do têrmo. Disso resulta passarem, a cultura, ,a ciência e a te~

nologia, a ter característica de algo operacional, sem ~ue se ob
serve, como necessidade nacional a preocupação com ? pes~uisa e

obtenção do domínio técnico e científico, capaz de viabilizar e e
fetivar a criatividade nestes campos,. ficando a sociedade sem ini

ciativa do novo, no campo científico e tecnológico, sobretudo.

Por outro lado, o processo econâmico adQtado pela nação, a

partir d~década de 50, elegeu o modelo de substituição de import~

ções com a~uisição de tecnologia, configurando-se a ausência de

qual~uer preocupação ou condições para ~ue se efetive a criação

tecnológica ou científica no país. Outros países, em igual situa
Ção, perseguem o caminho de superação deste obstáculo e o Brasil,

para superar a diferença qualitativa que o separa do mundo desen

volvido, em especial no terreno da tecnologia, terá obrigatoria

mente de fazer o mesmo, para sustentar a continuidade do seu dese~

volvimento.

A inserção da preocupação com o campo cultural, envolvendo

a educação do indivíduo, e o desenvolvimento das artes, da ciência
e da tecnologia adequada ao desenvolvimento do país, merece ser a1

çada a princípio constitucional, capaz de ser cobrado pela socied~

de, dele decorrendo uma legislação que permita quebrar a dependên

cia e superar o fosso que separa a nação dos países desenvolvidos.

EMENDA ADITIVA

Art 1º, Parágrafo 3º
"Não são patenteáveis os processos e os produtos

destinados à produção de medicamenLos e alimentos".

JUSTIFICATIVA

As patente constitue um instrumento legal que
cria monopólios em setores estratégicos para o desenvolvimento cientifico e tecno
lógico.

Esse instrumento legal causa prejuizos à indústria
farmacêutica, que fica sem acesso às tecnologias para produção do medicamento.

As multinaeionais do setor de medicamentos aquí
instaladas praticamente não investem em pesquisa e desenvolvimento no país. Essas

empresas estrangeiras, contando com "empréstimos" oriundos de suas matrizes _ agr~

vando ainda mais a situação cambial do Brasil - realizam agressi~a política de

mari<eting. Para acompanhá-la, as empresas nacionais tiveram que deslocar parcelas

crescentes de seus recursos para a promoção de vendas, reduzindo, consequentemente,
os investimentos em pesquisa, desenvolvimento e produção de matérias prímas.

A indústna nacional de medicaemnto carece de recur
sos para investir em tecnologia e, ao mesmo tempo, tem grande d!ficuldade de

adquirir tecnologias no exterior, uma vez que essa tecnologia é c~ntl'olada pelas
matrizes das concorrentes estrangeiras.

Países que não reconheceram a legislação Internacíp
nal relativa às Patentes, transformaram-se em exportadores independentes de tecno
logias. O México, por exemplo, para proteger sua indústria, obrigaram as mulLina

cionais a aduirirem fármacos da própria indústria mexicana, quando disponíveis.

As patentes representam um desestímulo ao investime~

to em pesquisa nas subsidiárias intaladas em países em desenvofvidos ou em desenvo1
vimento e representa um monopólio no setor de medicamentos.

Ilustre Constutuinte, está claro que o Brasil não
pode convíver por mais tempo com uma concorrência desleal em'setores estratégicos

como o de medicamentos e alimentos. A indústria nacional tem condições de aprove.!.

tar, e é essa a política adotada em diversos países, pesquisas já realizadas por

empresas estrangeiras, naturalmente procurando adaptá-las às condições do nosso

país. Portanto, conto com seu inestimável apoio a fim de ver a presente matéria
incluída no novo texto Constitucional.

~
~

Constituinte JOSÉ MOURA

Subst~tua-se o art. 7. do AnteprOJeto da Subcomis

são da Educação, Cultura e Esportes pelo seguinte:

t=IrDI=------ PLEIIAA10/cOU:15SÃo/sUBCOMlllSÃO

,.,,__. TEXTO/olUSTlfICAÇÃO------------------,

da

~
~

CONSTITUINTE: IRAPUAN COSTA JUNIOR

Dê-se a seguinte redação ao artigo 8~ do Anteprojeto Final da Subcomissão

Ciência e Tecnologia e ca Comunicação:

~~ ,.LU'A.IlIO/coWISSÃo/s\.lICOW.s,io-----------,

II-COMIS.DA FAMfLlA, DA EDUCAÇÃO, CULTURA ... (Subcom VIII-B)

~ ~ Tf.lTo/~u$Tl'ICAÇ;,O----------------__,

Artigo BC? - O Poder Públ ico providenciará incentivos es pec l f l cos a Instituições

de ensino e pesquisa, a lJ liversidades e empresas que r ea l r aem esfo.!:,

ços na ãrea de I nves t i gação c i ent í f i ca e tecno 1óg i ca J de acordo com

os objetivos e prioridades nacionais.

JUSTI FICAÇÃO

A nova redação, aqui sugerida, tem por objetivo tratar de maneira uniforme os

agentes que empreendam esforços de investigação científica e tecnológica, sem a

fixação de percentuais lia pr i or l", Entendemos que melhor será deixar a critério

de cada qual dos agentes as decisões sobre quanto deverão investir nessa área,

de acordo com suas necess idades.

"Art. 7. A lei regUlará a transfe
rência de recursos públicos a inst1tuições educa
cionais privadas que prestem relevantes serviços
públicos.

Paráagrafo único. As institu~ções
a que se refere o caput deste art~go deverão:

a) ser org~nizadas por comun1dades
e grupos de caráter social, religioso e cultural;

b) comprovar a não d~stribuição de
lucros, reaplicação de eventuais excedentes em edQ
cação e apresentar contabil~dade aberta e acessí
vel à comunidade e ao Poder Públ~co."

JUSTIFICAÇÃO

Atualmente, o Anteprojeto proíbe taxativamente o

repasse de verbas para a criação e manutenção de entidades

de ensino particular.
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• PI.EH,.RIO/COlllSSAO/·WflCOlollSSÃO-;:---,-,.-----::---,.---,

Comlssao da Familia, da Educação, Cultura e Esportes
da Ciência e Tecnnlo ia e da Comunicllcào

tJ DEPUTADO FLAvIO PALMIER DA VEIGA

r.lc----------------- TEXTOIJUSTlrlC,.ÇÃO-----------------.,

A radical~zação exposta no dispositivo que se pre

tende substituir pode prejudicar irremediavelmente o ens~

no, principalmente se levarmos em conta a crescente deman

da deste e a crise sócio-econômica por que passa o País.

Se nos reportarmos à Con~tituição atual; e até ~e~

mo ao Anteprojeto sob exame, verificaremos que foi mantido
um dos mais importantes princípios ~ducacionais; liA educação

é direito de todos e dever do Estado". Para ating~-10, to

dos os esforços devem ser despendidos pelo Poder Público, ~g

cluindo~se a preservação do ensino pr~vado.

Art. - Aos idosos com mais de 70 anos, provado seu

estado de pobreza, o Estado lhe garantirá asilo com internação, ~

limentação, assistencia médica, lazer e recreação.

É certo que há instituições consideradas verdadei

ras fábricas de diplomas, mas nem todas são defic~entes e

mercenárias.

Ouem poderia, por exemplo, contestar a idoneidade

das PUCs (Pontifíc~as Universidades Catól~cas), incluídas

entre as melhores do País !

JUSTIFICAÇAO

Deve ser obrigação da sociedade e do Estado prote

ger os velhinhos, principalmente, aqueles com mais de 70 anos de

idade e que ~eram tudo de si para o desenvolvimento de sua fami 

lia e Patriz, sendo obrlgados, depois de longas lutas, a ficarem

no fim da vida sem qualquer amparo, mUltas vezes sem teto.

f[XTO/JUSTItICAÇAO----------- --,

JUSTIFICAÇÃO

Art. - O ensino do 19 grau será da responsabilidade
do ~unicípio desde que seus orçamentos perm~tam sua manutenção.

~
~ESPORTE~

Parágrafo Onico - Excetuando-se o que estabelece O

f1caputll anterior, se dará, na área pública, Mediante convênio a
provado pelos rrunicípios e os Est,;c1os interessados.

DBPUTADO Fk~VIO PALMIER DA VEIGA

1----- ~.'t... "'-'-"""ti~/""'..Q.'''iJ>rr CQ'!ISShO DA Fll!HL i\, .t:;uuc./\Ci'.u, cULTURP-._E
l Dl. CIt::ICIA E TECWLOGI,\ c Dl, CO:IUllIClI,CAO

Parece-nos que a melhor solução é a preconizada
na presente Emenda, ou seJa, a seleção das entidades que de

vem ou não merecer a ajuda do Poder públicq.

Se o Governo Federal vem aubsidiando instituições

financeiras ameaçadas pela insolvência, nad~ mais justo que
estender o manto protetor às instituições de ens1no, sem dú

vida nenhuma mais frágeis e, informalmente, concessionárias

de um serviço público ..

Entretanto, esses estabelecimentos de ensino estão

à beira da falência, premidos pelos altos custos em detri

mento da queda do poder aquis~tivo da classe média sua

clientela tradic~onal. Se a extinção vier a ,ocorrer, milh~

res de jovens serão preJudicados e , certamente, imped2dos

de prosseguir os estudos.

fÇonstituinte JOSÉ MOURA ~
~

'Considerando as dificuldades que ~uitos municíD~OS

possuem para encampar o ensino de 19 qrau, deve a Le~ estabele

cer sua tranferencia através de convênios com os est~no~~ ~nn~i

derando a capacidade financeira municipal.

1':"1----------------TUTO/.lUSTI'Il:AÇio --,

Emenda ao Anteprojeto da Subcomissão da Educação, Cultu
ra e Esportes:

Art. 82 - As Universidades gozam nos termos

da lei, de autonomia didático-científica, administrati
va e financeira.

Parágrafo Único. Lei complementar regulará a

organização e o funcionamento das Universidades e de 

mais Instituições de Ensino Superior, assegurando a e 

xistência de modelos próprios, propostos nos respecti 

vos Estatutos, a serem aprovados pelos órgãos de Educa

ção competentes.

Art. - Todos os órgãos educacionais, terão um

conselho comunitário de educaçãó com~osto por representantes da

direção, dos pais, dos mestres, dos alunos e da comunidade lo

cal.

A Emenda suprime QS ítens r, II e lI!.

JUS T I F I C A ç A O

~
~

DEPUTADO FLAVIO PALMIER DA VEIGA

Habilitação de atividad~ profissional, en todas as suas

~ importante a participação comunitária de todos

os segmentos do órgão educac~onal no conselho que estabelecerá as

diretrizes do ensino na Escola. ~ a de~ocratização na Educação.

Emenda Aditiva

Inclua-se onde couber:

JUSTIFICAÇÃO.

"" -:-_ ,1,.I:NÂIUo/c:QIIISSAO/SUIc:Q ..ISSÃQ--------~---,

• 0;;r5S:\O D.' F1;;ÍUA, :::DUC,\Ç1\o, CULT~I'l1 _ ES"0'lE5, •••

r:-r---------------- Tf.:XTOIJUSTIFIc:AÇÃO-----------------

É evidentemente, um dispositivo muito mais democrático
e simultaneamente muito mais ordenado.

o Artigo, no caput entende a autonomia prerrogativa da
Universidade, a.todas as Instiwições de Ensino Superior e mesmo que a
defina "nos termos da lei" já lhe garante os principios básicos da in
dissociabilidade de ensino pesquisa e extensão, de gestão democrática
e de padrão unitário de qualidade.

Tais principios são impróprios também, porque unificam
monoliticamente o sistema, tornando iguais uma pequena Escola isolada,
de uma grande Universidade, na essência.

A Emenda propõe eliminar os dispositivos a extensão da
8utonomia a todas Instituições, restringindo-se apenas as Universida 
des, prevê a existência de modelos pràprios, diferenciados, adaptados
às condições regionais, fixados pelo Estatuto e aprovados pelo órgão
competente.
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etapas, desde a iniciação, a preparaçao, a forração at~

a especialização, e~ todos os n{vais e graus de ensino.

Justificação

~ilhões de bras~leiros quo incressam anual~ente no norcado de

A própria diferença hoje existente entre adoção sim J
pIes e adoção plena contraria os, prIncipios do instinto da adoção
e deve ser abolida na lei que regular o dispositivo constitucional
Que está sendo apresentado. A adoção' será unica e plena, dando à
criança a condição de filho sem diferenciação em relação a outros
filhos. ,

~
~

DEPUTADO FLAVIO PALMIER DA VEIGA

,."..- ttxTotolusrl'lcAl;ÃO -'- --,

a iniciação, a pr9D~ração, a foria~ão e Qt~ ~es,o a es~acíaliza:3o.

o isolanento da escola quanto aos anseios e necessidades da co

munidade, atrav~s de un curr!culo e~inentG~ente te;ricc, faz COM que

o educando ao deix~-la não encontre a~licação pr~tica da seus conhe-

trabalho ressente~ de una Educação para o trabalho que abranja desée

cimentos adquiridos durante a vid3 escolar, qualquer que seja a se

rie, nIvelou grau e~ que interroopa ou conclua seus estudos, encorr

trando dificuldades múlti~las da aplicação dos mes~os. Isso ocorre

até mesmo para aquol~s que losram alcançar a for~ação superior.

Art. - No ensino deve-se respeitar os valores indi
viduais, desobrigando-se da igualdade escolar balisada pela faixa
etária.

JUSTIFICAÇ110

Em nenhum caso a faixa etária deve impedir a partici
pação do estudando, desde que ela cumpra as etapas normais do currI
culum escolar.~

~e Esportes,Comi<>~ão
a n

DEPUTADO FLAVIO PALMIER DA VEIGA

...- AUTOIt--------------

l?

~
~

FLAVIO PALMIER DA VEIGA

Comissão da Famil {~t:U'~/a°.,~(f~/êaaçoirà':oCul tura e Esportes,
da Ciên ia e Tecnolo ia e da Com ni a ão

JUSTIFICAÇ110

o menor, como aprendiz, deve usar o maior tempo
possível para desempenhar esta util ocupação e ativldade, sem
prejudicar seu curriculum escolar, razão desta emenda.

Na legitima defesa da familia brasileira, entende
mos não poder a sociedade deixar escapar esta excelente oportuni
dade representada pela Assembléia Nacional Constituinte para regu
lar a verificação prévia da programação das emissoras de televi ~
são, segundo o critério de horário.

Consideramos que a instituição do Conselho ora su
gerido será possivel evitar que a programação das emissoras tele
visivas continue a invadir oslares bem formados, atentando contra
a moral e os bons costumes e ofendendo a dignidade da familia bra
sileira. -

Devemos esclarecer que a presente iniciativa decor
re de centenas de milhares de telefonemas, cartas e sugestões re~

cebidas pessoalmente, o que nos estimulou a propor a sua incorpo
ração ao novo texto constitucional, razão por que confiamos em
sua aprovação pelos eminentes colegas Constituintes.

Cremos ser necessário distinguir a verdadeira li 
berdade de comunicação dos excessos que em seu nome são cometidos,
já que hoje, no chamado "horário nobre" da televisão, o qual é
justamente aquele mais assistido pela juventude brasileira, são
mostradas cenas de sexo, de nudez e de violencia, além de espeta
culos pornograficos, os quais denigrem a moral cristã, de forma
promíscua, ante a impotencia e a omissão da autoridade constitui-
da. .

Nós também estamos fazendo a nossa epção, e ela é
pela programação televisiva sadia, voltada para o lazer. a cultu
ra e a informação.

Art. - A lei disporá sobre o Conselho Nacional dos·
Meios de Comunicação integrado por representantes do Governo, das
Empresas e dos Telespectadores, ao qual caberá prévia aprovação da
programação a ser transmitida pelas emissoras de televi~ão, em e~

cial, nos horarios nobres.

I::JUS"I I FICAÇAO

Art. - E vedado ao menor de 14 anos o ingresso no
mercado de trabalho, salvo em condições de aprendIZ, por periodo
nunca superior a quatro horas diárias.

f:J DEPUTAD9 FLAVIO PALMIER DA VEIGA

=--------------_TEXTO/JU5TI1ICJ,Ç.i,O -,

fi';'DEPUTADO

= TlXTO/.lU5TIFICAÇio-- ,

via
por

seus
mo-

e Esportes,

Pretendemos, com esta iniciativa, que, pela
constitucional, fique proibido exibir, expor ou transmitir,
qualquer meio, figuras e imagens de crimes violentos e de
autores, como forma de proteger a sociedade contra os danos
rais e psicológicos que tais práticas ocasionam.

Consideramos necessária a adoção da providência a
qui alvitrada por configurar medida de legitima defesa social,jã
que as práticas que pretendemos ver abolidas se manifestem de
forma pública, o que, portanto, enseja a sua contenção sem que
se questione qualquer tipo de censura a manifestações culturais.

, E suficiente anotar, em abono da medida propugna
da, que quando as manifestações que exteriorizam crimes vioken 
tos são promovidas em recintos fechados - como nos casos de tea
tro etc ... , nada podemos ter a opor, já que as pessoas que para
lá se dirigem, além de possuirem idade compativel com a natureza
do espetáculo, assisten-no de forma expontânea.

Tal já não ocorre com jornais e revistas expostos
em bancàs de jornais e com as transmissões de televisão, eis que
no primeiro caso a sua exibição é pública e na segunda hIpótese
há a invasão do lar do telespectador pela emissora, configurando,
portanto, a legitima defesa social a que nos referimos.

Art. - A lei disporá sobre a proibição de exibir,
expor ou transmitir, por qualquer meio, figuras e imagens de crl
mes violentos e de seus autores.

A redação dada ao anteprojeto, incluindo incentivos
fiscais e subsidios para a adoção, parece apresenta-la como uma so
lução para os problemas sociais das crianças e adolescentes caren~

tes do País. Na verdade, a adoção é uma dimensão individual e não
social. Hoje o número de pais desejando adotar crianças é superior
ao número de menores em condição juridica de abandono. Tornar tal
processo mais rápido e menos burocrático é dever do Estado e resol
ve o atual impasse. Substituir isto por incentivos financeiros ou
fiscais, significaria um desvio do cerne da questão da marginaliza
ção de familias que não desejam abandonar seus filhos e às quais ã
sociedade reserva a falta de condições.

Art. - O processo de adoção será regulado em lei es
pecialresg~ardando-se os direitos inerentes à cidadania e à in te ~
gridade física e mental da criança ou adolescente adotado, bem co
mo a igualdade de direitos com os filhos não adotivos.

§ lº - A adoção por estrangeiro só é permitida nos
casos e condições previstos em lei.

§ 2º - A lei'punirá severamente qualquer forma de
comercialização de menores.

§ 3º - Pais e Filhos adotivos terão assistência in
tegral do sistema previdenciario.

:JUSTIFICAÇ/'lO

l.JUSTlF1CAÇ1l0.

r:-r n:xTOlolu5TlrlcAçio -,

= TIEXTO/olU'T1'ICAÇÃO --,

fi DEPUTAOO FLAvIO PALMIER OA VEIGA
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t: SENADOR MARCONDES GADELHA

'LfHi,,10/COUlS3io/sUIlCOW.55ÃO-------- _

VIII. CQ,jISSÃO DA FANILIA, EDUCAÇÃO, CUL1lJRA E ESPORTES

~
~

ceituar sobre isto na Constituição. Se o objetivo é estender aos de~

portos os incentivos fiscais, convém que isto seja dito exp1icitamen

te, conforme se propõ~;na nova redação para este artigo.

1":'1,---------------- fUTO/olUSTlfICAÇlo,--------- ---,

~
~

~-_----_---_-_AUTOIt.,---------------tJ SENADOR ~IARCONDES GADELHA

r:"1~-----.,----- 'LEHA"IO/COWI55io/sueeO"'lssio------------,

• VIII. m1rssÃO DA FAMfLIA, EDUCAÇÃO, CUL1lJRA E ESPORTES
tigo 18 (VIII-a):

Dê-se a seguinte redação ao item III do paráprafo único do ar

III - pelo livre acesso aos bens culturais; ~~_-_-----------_tuTo/o1USTlfICAÇÃO-----------------,

JUSTIFICAÇÃO SUprima-se o item III do artigo 27 (VIII-a):

Suprime-se a palavra"l!!ê..iQS.' que torna o texto ambíguo. JUSTIFICAÇÃO

1":'1,----------------nxTo/.luSTlfICAÇio,----- --,

{!I SENADOR MARCONDES GADELHA

c;r----"'------ I'LEN.a.luo/eolllssio/sullcour'sio --.

VIII. COMISSÃO DA FAMILIA, EDUCAÇÃO, CUL1lJRA E ESPORTES

~
~

Suprime-se em razão da nova redação proposta para o art. 28.

~,..-SENADO--R-~-IAR-C-OND-E-S-GAD-E-LHA--·uTO·-----------1 EJ
r:"1,------.!----- I'l.ltN.Ul1o/COWlssio/SUICOMlssio--------__---., =~

VIII. COMISSÃO DA FAMILIA, EDUCAÇÃO, CUL1lJRA E ESPORTES

Dê-se a seguinte redação ao i tem I do parágrafo único do arti

go 18 (VIII-a):
Dê-se a seguinte redação ao artigo 26 (VIII-a):

I - pela liberdade de criar, produzir, praticar e divulgar v~

lores culturais;
Artigo 26 -'Compete à União criar normas gerais sobre o de~

porto, dispensando tratamento diferenciado para o desporto profdss.ional s-

JUSTIFICAÇÃO

SUprime-se a palavra"mmi', que nada acrescenta.

JUSTIFICAÇÃO

Aprimora-se a redação original.

r:'1r---------------- TEXTO/JusTl;ICAÇÃO'----------------- r=-,---------------- nXTOIJUSTI'IÇAÇio-----------------,

l!J SENADOR ~IARCONDES GADELHA

1":"',-----4------ 'L'ltNAIIIO/coUlSSio/sUICO..ISSio----------~

VIII. COMISSÃO DA FAMILIA, EDUCAÇÃO, CUL1lJRA E ESPORTES

~
~

(:J SLNAIJOR ~lARcoNDES GADELHA

.---------- I"LEHÁIIIO/COlollssio/SUBCOIlISsÃO'---------__

(:J VIII. CO~f4SSÃO DA FAMILIA, EDUCAÇÃO, CUL1lJRA E ESPORTES

~
~

Dê-se a seguinte redação ao artigo 18 (VIII-a):

Artigo 18 - O Estado garantirá a todos os cidadãos o pleno

exercício dos direitos culturais e dará apoio e incentivo às ações de valoriza

ção, desenvolvimento e difusão da cultura.

Dê-se a seguinte redação ao artigo 25 (VIII-a):

Artigo 25 - cabe à União legislar sobre a importação, prodE.
ção, distribuição, comercialização e exibição de obras cinematográficas.

JUSTIFICAÇÃO

~
~

eJ SENADOR MARCONDES GADELHA

Dá-se nova redação ao texto, inserindo-se os termos "importa

ção" e "comercialização" por serem elementos de elevada importância e susceptf

vai:!l de legislação ordinária. Além disso, imprime-se consistência ao conjunto

de dispositivos relativo à Cultura. Utiliza-se também o conceito abrangente

de "obra cinematográfica", definido. pela UNESCO, o qual inclui quaisquer supo,E,
teso

~~ I'LEHAiluo/c:Olol.ssio/su.COMlssio------------,

• VIII. COMffiSÃO DA FAMILIA, EDUCAÇÃO, CUL1lJRA E ESPORTES

....~ TUTO/olUSTlflCAÇÃO------------------,

a

~
~2~

Introduz-se pequena modificação na redação, suprimmdo-se

palavra''prot-eeão'''qUe, no caso, nada acrescenta.

Artigo 28 - A lei assegurará a criação de benefícios

fiscais para fomentar as práticas desportivas formais e não formais,

particularmente as de expressão nacional.

Dê-se a seguinte redação ao art. 28 (VIII-a):

rrr-------------- .UTO.-----_---------

"" TlXTO/JUSTlfICAÇio-----------------,

f SENADOR ~IARCONJ?ES GADELHA

I":"'r---------- 'LtNAllIO/coWISdo/sUIlCOW.llSio,------------.

COMISSÃO DA FAMILIA, EDUCAÇÃO, CUL1lJRA E ESPORTES •••

JUSTI FI CAÇÃO Dê-se a seguinte redação ao art. 24 (VIII-a):

Na redação original pretendeu-se assegurar "6 reco

nhecimento do desporto como atividade cultural".' Ora, no sentido an
tropológrco, tudo que o homem cria é cultural; não tendo sentido con

Artigo'24 - O Poder Público assegurará incentivos e~

peC1a1S às pequenas e médias empresas editoras de livros, jornais e

periódicos.
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~
~

SENADOR MARCONDES GADELHA

.-------.,.------ 'LfNA"lo/eOl,Il"io/stlIlCON."io------ _f: VIII. 00\l1SS1\O DA FAMrLIA, EDUCAÇ1\O, CULTURA E ESPORTES

1iI~------------- "\.110"-------------__
ê:~USTIFICAÇÃO

Dá-se nova redação ao texto, suprimindo-se elementos

redundantes.

tJ SENADOR MARCONDES GADELHA

r-.~----~---- ~LENAIIIIO/coWI$'io/SUl'leOIfI',io ---,

• VIII. CQMTI;S)\O DA FAMrLIA, EDUCAÇ1\O, CULTURA E ESPORTES...

~
~

Dê-se a seguinte redação ao § 29 do artigo 22 (VIII-a):

§ 29 - A lei orçamentária fixará, anualmente, dotação sufi

ciente para a conservação, restauração, manutenção e permanência dos bens de

valor cultural de propriedade de Poder Puôlico ou por ele administrados.
Dê-se a seguinte redação ao § 29 do Art. 23 (VIII-a):

§ 29 - Lei complementar disporá sobre a criação do Conselho de

I!tica, vinculado ao Chefe do Governo, composto por membros da sociedade, com com

petência para informar e opinar sobre os dispostos neste artigo.

JUSTIFICAÇ1\O

JUSTIFICAÇ1\O

Preserva-se o mesmo sentido do texto, alterando-se a redação

de forma mais precisa e insere-se a palavra "restauração", fundamental na pr~

servação dos bens de valor cultural.

l:J SENADOR MARCONDES GADELHA

o Conselho de I!tica deve estar vinculado ao Chefe do Governo,

pois sua atividade abrange áreas de ação de vários ministérios, corno o da .Just r

ça , o da Educação, o de Comunicações, além do da Cultura. Demais, dá-se nova re
dação menos restri~1va, 11_1r-.~----'------ PL.fNAItIO/COM.S3io/SUBCOIll133io --, 800841-8

VIII. COmSS1\O DA FA,\lrLIA, EDUCAÇ1\O, CULTURA E ESPORTESL-.:..::.- ---:..._---=--....:.- --.J

Dê-se a seguinte redação ao § 19 do artigo 22 (VIII-a);~
~

~_....:..._----------AUTOIt- _

r-.~---.....----- Pl.fN""IO/cOMISSi,o/subcONIssio ----,

VIII. COmSS1\O DA FAMfLIA, EDUCAÇ1\O, CULTURA E ESPORTES

(l SENADOR MARCONDES GADELHA

1':'1---------------- T1!xTo/.luSTlfICAÇio,---- -,

Dê-se a seguinte redação ao § 19 do artigo 23 (VIII-a):

§ 19 - A demolição, por parte do Poder PulJlico, de espaço o~

de se pratique atividade cultural dependerá de prévia construção ou adaptação

de outro, de nível igualou superior.

§ 19 - Não haverá censura de qualquer espécie sobre livros,
jornais, revistas e outros per.iôdícos , cinema, peças teatrais e qualquer tipo
de espetáculo cultural.

JUSTIFICAÇ1\O

Suprime-se a expressão "diversões públicas" por
um espectro além do âmbi to cultural corno aqui tratado.

abranger

JUSTIFICAÇ1\O

Suprdmevse a palavra "transformação", precisa-se o sentido do

espaço onde sejam praticadas atividades culturais e elimina-se a obrigação do

particular de manter a mesma iniciativa, mesmo que esta não corresponda mais

às necessidades que a originaram.

No primeiro caso, permite-se a evolução do aproveitamem:o dO

espaço cultural, no segundo caso, busca-se maior precisão e adequação do texto;

finalmente, procura-se evitar o desestímulo da iniciativa privada ao empreendi

mento cultural, pela privação da nnídança das finalidades da propriedade prrvaca,

SENADOR ~lAV-CONDES GADELHA

~--------- PLEN.uno/col.ll',io/sUBCOM.Ssio ---,tJ VIII. CO~llSS)\O DA FAMfLIA, EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

~
~

P:~ENADÕR MARCONDES GADELHA

~--------- PLfNAAIO/CO..1I33io/SUBCOIU33io----- ~

e9VIII. COMqSSÃO DA FAMfLIA, EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE~

~
~

Dê-se a seguinte redação ao Art. 22 (VIII-a):

Dê-se a seguinte redação ao artigo 23 (VIII-a):

Artigo 23 - São livres a produção, a circulação

ção de obras cul.turaas , respeitados os direitos humanos e demais

desta Constituição.

e a divulg!
dasposâçôes

Artigo 22 - O Estado promoverá e incentivará aprese

vação de sítios, conjuntos urbanos, edificações, objetos, documentos

e outros bens de valor~cultural - arqueológico, histórico, científi

co, artístico, ecológico e paisagístico - através de seu inventário

sistemático, vigilância, tombamento, aquisição e outras açõe~. de a _

cautelamento e proteção.

JUSTIFICAÇ1\O JUSTI FI CAÇÃO

Insere-se o termo ''produção'' para complétar o ciclo da oper!

ção cultural, e precisa-se o texto.

Introduz-se o conceito de "conjunto urbano", hoje cor

siderado corno um valor cultural em si mesmo nas políticas de urbani
zação.
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JUSTIFICAÇÃO

rão proteção especial do Estado contra ações que violentem a sua na
tureza e autenticidade.

~ AVTOIl _

= n:XTO/JuSTIFlCAÇÃO -,

r---------- 'LENAAIO/CON1SSÃO!SUIlCOIllI"ÃO-----------l: VIII. CC\\lISSÃO DA FAMrLIA, EDUCAÇÃO, CULTURA C ESPORTCS

@MARCONDES GADCLIlA

Dá-se nova redação, buscando-se precisar o sent~do do

Dê-se a seguinte redação ao artigo 21 (VIII-a):
texto.

Artigo 21 - E obrigação do Poder Público organizar, manter e
apoiar o funcionamento de bibiotecas, arquivos, museus. centros de arte e casas
de cultura de acesso público.

~ SENADOR WIRCONDES GADELHA ) §
L,,~ + pl.t:N""rO/COI.lISSio/suacOlu5sÃO------------, =~_~
• VIII. CO~lISSI\O DA FAMrLIA, EDUCAÇJ\O, CULTURA E ESPORTES

r=-<---------------- TUTO/.lusrirlcAçio-----------------,

JUSl'IFlCAÇÃO
Dê-se a seguinte redação ao artip,o 19 (VIII-a):

Dá-se nova redação, tornando mais claro e mais preciso o te~

to, e elimina_se a referência "promoção a congressos", implícita no anter íormen

te dito.

JUSfIFICAÇ.:!,O

Artigo 19 - Lei Complementar estabelecerá incentivos e vant~

gens às atividades culturais especialmente quanto: à formação e ã melhoria das
condições de trabalho de criadores, intérpretes e pesquisadores; à produção,
circulação e difusão de obras; ao exercfcfo e proteção dos drre i.tos de invenção

e do autor.

~
~

Suprimam-se o Art. 2fr e seu parágrafo.

JUSTIFI CAÇÃO

Dá-se nova redação, procurando-se maior precisão no sentido
do texto. Suprime-se a palavra "estudo", pois centros de estudo nem sempre es
tão. afetos à área cultural, na perspectiva da administração pública.

I!l AUTOI!

~ SENADOR MARCONDES GADELHA

rnr---------------- TUTO/olUSTlflCAÇÃO--------- ...,

Não é conveniente fixar uma cota da receita para co
brir despesas com atividades culturais, pois é muito difícil saber o
que são essas atividades. Em todos os ministérios existem verbas pa
ra atividades que podem ser qualificadas como sendo de natureza cul
tural, particularmente nas instituições que se ocupam de ensino e
pesquisa. Não seria difícil, portanto, demonstrar que os gastos atu
ais já superam os 2 por cento. Por outro lado, se se interpretam os
2 por cento co~o restritos ao Ministér~o da Cultura, bastará que se
transfiram para este algumas instituições de áreas afins para obter
o mesmo resultado.

JUSfIFlCAÇAO

rn---------------- TEXTOlo1USTIIIC"çio>------------------,

Dê-se a seguinte redação ao item VIII do parágrafo único do
artigo 18 (VIII-a):

~
~

I .. l.E:HÃAIO/COUIS'io/sUIlCO..I:JsiD----------~

VIII. comsSÁo DA Ffll.lfLIA, EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

VIII - pelo dever do Estado de preservar a função prevalent~

mente cultural dos meios de comun~cação soc~al e seu uso democrático; de prom~

ver e estimular o intercâmbio cul tural ântérno e externo; e de preservar e d~

fundir a língua portuguesa.

~ SENADoR MARCONDES (',ADCLHA

~
~

r---------- 'LENAluo/CON'ssiO!SUllCOlllt"io-----------

f?VIII. COMISSÃO DA FAMrLIA, EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE~

e? SENADOR MARCONDES GADELHA

= TI:XTO/JU5TlfICAÇio ~

Suprimam-se os parágrafos 29 e 39 do art.19 (VIII-a) Dá_se nova redação, procurando precisar a matéria e manter o
sentido original do anteprojeto.

,..,.,r----------------TEXTO/"USTI'ICAÇio----------------~

~
~

MARCONDES GADELHA
mr-------------- AUTOR

ê ---------_.-1

f?

·JUSTIFI CAÇÃO

Os parágrafos são suprimidos,pois privilegiar os au
tores com total isenção de impostos não tem fundamento, dado que mu~

tos deles percebem honorários e outros pagamentos consideráveis gra
ças ao desenvolvimento da indústria cultural. Ademais, num textocon~

titucional "manter leis" é admitir que estas são perfeitas e defini
tivas.

(:l SENADOR MARCONDES GADELHA ~
~

Dê-se a seguinte redação ao item VII do parágrafo único do
artigo 18 (VIII-a):

VII - pelo cumprimento de uma política democrática que consi
dere a participação de todos na vida cultural;= TUTO/JUSTltlCAÇÃO ...,

JUSfIFICAÇÃO

Dê-se a seguinte redação do § 19 do art. 19 (VIII-a):

Parágrafo único - O patrimônio e as manifestaçôes da cu!
tura popular, particularmente as indígenas e afro-brasileiras, te -

Essa nova redação elimina, apenas, o excesso de palàvras, dei
xando o texto mais preciso.
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plena ut1lização e ampliação ja capacidade técni
co-científica instalada no país.~

~

,------------- ...UTOIt---- _

~ MARCONDES GADEUIA

171,-----'----- 'LtNAI'lIO/coWI"ÃO/6UBCO... :Isio,--- _

• VII I. CQ~IISSiíO DA FA'lfLIA, EDUCAÇiíO, CULTUM E ESPORTES

Suprima-se o item VI do artigo 18 (VIII-a):

O comproMisso da União, dos Estados e dos MunicípIos co~

a autonomia tecnológica e do domínio do conhecimento científico
deve estar expressa em todo o espectro de sua atu?~Ão, sobretudo
no que se refere. política industrial, entendida 'mo o seu
principal condicionante.

JUSTIFICAÇÃO

Fica suprimido este ítem, em virtude do seu conteúdo ter sido
transferido ao ítem V.

Propõe-se, como tem no artigo 18 do Regimento Interno, nc.a
redação para o Art. 1Q do AnteprOjeto da Subcomissão VIII-a

E DA CDMUNICA ÃO

~
~

......------------ ..UTOIt---~----------f MARCONDES GADELHA

,.",- PL[N."IO/CO"'''5iQ/$UBCO..155io--------~-..,

VIII. CCl-IISSiíO DA FAMfLIA, EDUCAÇÃO, CULTUM E ESPORTES

= TUTO'JUSTlflCAÇio ---,

Dê-se a seguinte redação ao i tem V do parágrafo único do arti.

go 18' (VIII-a);

v - pelo reconhecimento das diversidades culturais que formam
a realidade nacional, preservando os valores que integram a sua memória e iden
tidade e promovem o homem bras1leiro;

JUSTIFICAÇÃO

A fusão dos itens V e VI torna o texto mais preC1SO e mantém

os conteúdos desejados.

Art. 1Q - A educação, direito de todos e dever do Estado, 5!
rá promovida e incentivada por todos os meios,c:m
a colaboração da família e da comunidade, visan~D

ao pleno desenvolvimento da pessoa e ao compro~:~

so com a liberdade e a democracia, e obdecio:s
os seguintes princípios:

I - demG~ratização do acesso, permanência e gestão da edL:a
ção escolarj

11 - pluralismo de idéias e de instituições de ensino, púcll
ccs e privativos;

111 - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar as
descobertas feitas;

IV - garantia de ensino fundamental para todos;

~ TUTO/.lU5TlfIC.lÇÃO------------------,

tigo 18 (VIII-a):

Dê-se a seguinte redação ao item IV do parágrafo único do ar

V - gratuidaae ao ensino público em todos os níveiS, garan
tindo-se aos docentes: estruturação de carreira nacio
nal; provimento de cargos iniCiais e finais de carrei
ra, no ensino público, med1ante concurso de provas e ti
tulos j conrí í çõe s condj qna s de trabalho, padrões adequa
dos de renumeração; aposentadoria aos 25 anos de exerci
cio em funç~o do mDgisté~io, 'um proventos integrais,

equivalentes aos vencimentos que, em qualquer época, venham a per
ceber os profissionais de educação, da mesma categorIa, padrões,
posto ou graduação; direito de greve e de sindicalização;

~
~

.-_~ ..tlTOIt----~--------.....,
(:J SENADOR MARCONDES GADELHA

r.1,----,;----- PLtN....IO/tOl.l15sio/suacOlllssio,----------...,

• VIII. CdMISSiíO DA FAMfLIA, EDUCACÃO, CULTUM E ESPORTES

Introduz-se a palavra "obrigação" que imprime sentido mais

operativo e "valores culturais" em vez de cultura para manter consistência em
relação à primeira modificação.

JUSTIFICAÇÃO

IV - pela obrigação de cada um defender os valores
e demmciar, na forma da lei, os atos a estes atentatórios;

Propõe-se nova redação ao Art. 3Q do Anteprojeto da Subco
missão VIII-a.

ce

eliminação progressiva dos efeitos das desigualdades

das discriminações de raça, de etn1a, de classe e
região.
JUSTIFICAÇÃO

VII -

Prr~~e-se a incorporaçãn do Art. 2Q ao Art 12, por se tratar
de principios que dizem respeito I educação.
Oentre os princip1u~, propõe-se a eliminação dQ 1nciso IV ao
Art. 2Q.

'I-I~---------PU:NA"lo/eOuI5Sio/su!lCOIlISSÂO-------- ---..., 800855..8
• A FAMÍLIA,EDUCAÇÃO,CULTURA,ESPORTE,CIÊNCIA,TECNOLOGIA
E DA COMUNICAÇÃO

(:J DEPUTADO OCTÁVIO ELÍSIO

culturais

~
~

INCLUIR ARTIGO, ONDE COUBER

r.r--------- PU:HAAlO/cOI.lISSÃO/SUBCOIU"io -,

DA FAMÍ\. IA, EDUCAÇÃO, CUL TURA, ESPORTES, CIÊNCIA, TECflOLO-
GIA E DA COMUNICAÇÃO

,p: DEPUTADO DCTÁVIO ELÍSIO

Art. 3Q - D dever do Estado com a educação será assegurado
pelas seguinte medidas:

Art. - As políticas industriais públicas privileg1arão os
requerimentos do desenvolvime0to científico e tec
nológico nacionais, assegurando condições para a

I 

II - Garantia da obrigatoriedada e gratuidade progre~

sivamente ao ensino médio, através de cursos de
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formação geral ou profissionalizante ou de for
mação de professores;

JUSTIFICATIVA

III -

JUSTIFICAÇÃO

IV

V

VI -

SENADOR JD~O CALMON

Inclua-se no anteprojeto da Subcomissão da Educação,Cultura
e Esportes, o seguinte artigo, onde couber:

Art. - 05 candidatos ao ensino superior, quando econ~

micamente carentes e desde que habilitados, terão prioridade de ace~

so até um limite de vagas que a lei estabelecerá.

Por outro lado,a eVldêncla da monopollzação da exploração

dos serviços das telecomunicações pela Unlão tem contribuído para a es

tagnação do setor.

Deve-se estabelecer na nova Constltu~ção carãter generaliza
do para a competêncla da exploração dos serviços de telecomunlcações,

levando para a legislação ordinárla o detalhamento das condlções da

prestação dos serVlços.

o desenvolvlmento do Brasil só s~rá desejável quando o gover
no interferlr menos na economla. O regime qà livre iniclatlva deve ser
pratlcado na sua totalldade, prestlgiadas as regras' de mercado e enfa

tizada a junção SUbsldlária do Estado, pOlS a concorrêncla é veículo

para reallzação do ser humano e instruménto para adquirir bens e servi
ços, elevando o nível de satisfação de toda a sociedade.

r;-r---------------- TIEXTOI.ruSTI'ICAi;io------ -,

t:J-------------- ~UTOII

o Pl.f"AlIilO/COIU:ssio'SUICOlllISsiQ

(-CDMISS/ID DA FAMILIA, DAEDUCAÇ~O, CULTURA E i\SPORTES

~
~

Parágrafo Único - O acesso de todos os brasileiros à educa

ção obrigatória e.gratuita é direito público subJetivo,acl~

nável contra o Estado mediante mandado de segurança.

A nova redaçã& procura dar maior clareza ao "caput" do ~r

tigo e ao inciso 11, neste caso garantindo-se~que o ensino obrlgn

tório e gratuito tambóm no nível médio, de forma ;roglessiva na
medida do atendimento ao ensino fundamental. Defini-se tawbém,4 ue
no nível médio, além da formação geral, pode-se garantlr o atend!
menta profissionalizante (técni~o) e a formação dos professores de
pré-escolar e de 1ª à 4ª série, através das escolas normais.

No parágrafo Único, na medida em que o mandado de jnjunção
ainda não é objeto de regulamentação, propõe-se o uso do mandad~

de segurança, de uso imediato logo após a promulgação desta Cons
tituição.

DA FAMÍLIA,EDuCA ÃO,CULTURA ESPORTES CIÊNCIA TECNOLOGIA E DA CO
MUNICAÇAD

l:J DEPUTADO OCTÁVIO EL ÍSIO

1'":"1---------- PL.(KÁAIO/çONI$s1o/suoCO"'I~'ÃO-__-_- --,

JUSTIFICATIVA
Emenoa Supressiva - Inciso 111 do Art. 8º

O dispositivo que constitui objeto desta proposta consta

JUSTIFICP.ÇÃO

A ~estão democrática já é prevista no Art. 2º, inciso I, caben

do à legislação ordinária ou comple~entar detalhar a gestão e dire

ção d~mocráticas,para os casos de Universidades Públicas e privadas.

do anteprojeto elaborado pela Comissão de Estudos Constltuc~onais

presidida pelo jurista e senado~ Afonso Arinos de MelQ Franco. Cons

titui um mecanlsmo pelo qual se procuram reduzir os handicaps dos

estudantes que concorrem a concursos vestibulares ou similares a,

Propõe-se a supressão do art. 24 do anteprojeto da subco

missão VIl I-a

iLc.aMillU,.C..D,.~Ã.l.Ja~ TEXTO/JUSTlFICAÇi,C .

~ DEPllTADO OCTÁYIQ ELÍSIO

1'":"1---------- I'LEN.lAIO/COIJ15SÃO/SU!lCOMISSÃO---------

FAMÍLIA EDUCA ÃO CULTURA ESPORTES CIÊNCIA TECNOLOg]lJ

EM~NDA SUPRESSIVA

~
~

---l
/

I

sem dlspor de recursos materiais, apresentam desigualdade de condi

ções. t, portanto, um mecanismo democrático, que visa assegurar iso

nomía em uma disputa frequentemente da maior importâncla para o fu-

turo pessoal e profissional do estudante. O projeto origlnal da Co-

miss?o previa a reserva de 50 por cento das vagas, a serem preen

chidas com essa prioridade, mas preferimos delxar essa deflnição

para a le~isla~ão ordin~ria.

r;-r----------------TEXTO/JUSTlFICAÇÃO-----------------,

Artigo 12 - Compete à União:

Dê-se ao inclso I do Artlgo 12 do AnteprOJeto da Subcomlssã

da Clêncla e Tecnologla e da Comunlcação a seguinte redação:

SUBCOMISSÃO VIII aANTEPROJETO

NELSON AGUIAR

Art ••• "/\ EDUCAÇÃO, DIREITO 00 ClDAol\O E DEVER 00 ESí~

DO, SERÁ PROVIDA POR TODOS OS MEIOS, COM A COLABORAÇÃO DA FAMÍLIA' E

DA COMUNIDADE, VISANDO AO PLENO DESENVOLVIMENTO DA PESSOA E AO COMPRO

~ISSO DO ENSINO COM OS PRINCÍPIOS DA LIBERDADE, DA DEMOCRACIA, DA IrnmL

DADE, DA JUSTIÇA, DO BEM COMUM E DO REPÚDIO A TODAS AS FORMAS DE PRE~

CONCEITO E DISCRIMINAÇÃO."

JUS T I F I C A ç Ã O

r=1--- f[XTOI.tuSTlfICACio --,

~
~

JUSTIFICAÇÃO

Não há razão para se garantir constitucionalmente tal apoic

financeiro do Estado, a este tipo de empresa "de pequeno e médio por

te (1), a fim de possibilitar a sua sobrevivência"

-C:SENADOR RONAN TITO

I - explorar ou conceder os servlços de telecom
nicações;

1) Substituir a expressão direito de todos, por direittl do c!
dadão , não corresponde a uma simples troca de palavras. A atual Constl -
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tuição, no seu Art. 176, também declara a educação como sendo direito de todos. Pe~

so, porém, que é preciso individualizar o direito à educação, como um direito fund~

mental inerente à cidadania, e portanto, um direito IndívicÍual.

• 2) Proponho sejam acrescidos dois princípios fundamentais - o da

Igualdade e o da justiça. Não há como entender uma política de educação que não

esteja comprometida com esses dois princípios, absolutamente tundamentaía.às justas

relações na convivência humana.

(!l CONSTITUINTE NELSON AGUIAR ~
~

ca terá J.nícJ.o quando o pai, ou a mãe, intimados pelo MinJ.~

tério Público, após o regJ.stro, não assumir a paternJ.dade
ou a maternidade do filho, caso em que se lhes garantirão
a gratuidade dos meios necessários à comprovação da verda
de. 1I

JUSTIFICAÇ1iO

A Emenda mantém a redação original, incluindo a J.nvestigação
da maternidade na medida em que·o § lQ estabelece que não haverá
disti~ção quanto à filiação, torna-se necessárJ.o a J.nclusão da in
vestigação da maternJ.dade, pois se esta não estJ.ver determinada no
registro, estará existJ.ndo a disc~J.mJ.nação que se proJ.be no § lo.

r:-r----------------TEXTO/,lllSTlrlcAçio -,

ANTEPROJETO - SUBCOMISSÃO VIII - a

Art... "Excetuando-se os graus elementares, o ensino

PJDEPUTADA FEDERAL ANNA MARrA RATTES

E

r7'l TtltTOIJUSTI'Ic:AÇÃO '- _

desta Constituição integra os currículos escolares, em- todos os

níveis, e os concursos para ingresso no serviço pdblico."

Art" l' - A famílla, célula básica da sociedade, tem direi
à proteção social, econô~ica e Jurídica do Es

tado, cow vistas à realização pessoal dos seus

membros.

r:'T ~ Tl:XTo/..l.JSTlrJC...çio-----------------,

SEM FINS LUCRATIVOS."

ANTEPROJETO SUBCOMISSÃO VIII a

JUS T I F I C A ç Ã O

ser

"sociedade

deve
J.lelo casa
do Estado.

da

JUSTIFICATIVA

"Emenda: Supr1~ir a expressão célula básica

Diz a melhor doutrina Jurídica que a lei nao contém pala

vras supérfluas ou desnecessárias. Neste artigo, o que se pretende

é colocar a família, nos seus aspectos sociais, econâwicos e jurí

dicos, sob a proteção do Estado. Ao estabelecer que, sob o aspec
to social, a família é p r-n t e q i d a pelo Estado Já se 8s'tá afirmando

a sua i~portância sacial e r por isso mesmo, deve o Estado prote

ge-~a jurídica e econowicawente.

Entretanto, atribuindo-se à família o caráter de célula
básica da sociedade é no parágrafo l' do art. I" distinguiu_ que a
casawento é a forwa própria de constituição de família, estar-se
á retirando da união estável a característica de célula básica da

sociedade. Como consequêncla ter-se-á que a proteção sacial, econo

mica e jurídica da união estável não seriam as mesmas que àquelas

dispensadas à família constituída de forma própria, nos termos do

parágrafo l0.
Assim, a expressa0 "célula básica da soctedade"

supriwida, para que a família, tanto o ~ue se constitua

me~to, quanto pela união livre, recebam a mesma' proteção

~
~E

NELSON AGUIARCONSTITUllfTE

JUS T I F I C A ç Ã O

E fundamental que o povo brasileiro conheça a sua

Constituição. Daí, a necessidade.de fazê-la constar dos currículos

escolares, excetuando-se, por razões óbvias, os graus elementares.

Art ... "A INICIATIVA PRIVADA, NA ÁREA DA EDUCAÇÃO, SER

EXERCIDA ATRAVÉS DE ASSOCIAÇÕES, COOPERATIVAS E FUNDAÇÕES EDucnCIONAS,

Aqueles que pretendam ingressar no serviço pdblico,

por outro lado, têm o dever de conhecer a Constituição. Daí a prop~

situra.

,..- AurOlll _

tJ
I'":"T=-e-e~-,~==""",.._;::_;;_ 'L[NA"LO/COI,U"Ão/suacOlllSSÃO 77"",_-=---:=-==-=--=~--'
• VIII - COMISS O DA FA~ILIA, DA EOUCACAO A CULTURA

ESPORTE DA CIENCIA E DA TECNOLObIA.

exercício da iniciativa privada, na área educacional, com fins lucr~

Tese de que constitui grave erro do Estado permitir o

"A lei regulará a investJ.gação de paternidade e da materni
dade mediante ação civil, privada ou pública. A ação públi-

~
~

§ 20 - O direito à educação é assegurado desde o nascimento,
devendo o Estado garantir às familias necessitadas, gratuidade de ed~

cação para as crianças de até seJ.s anos, em instituições especJ.aliza

da~.

Modificar o § 20 do art. 40 formulando-o da seguinte maneira:
§ 20 - O dJ.reito a educação deve ser garantido pelo Estado a t~

dos, desde o nascimento,em creches e pré-escolas.
JUSTIFICATIVA

Partindo-se do princípio de que é dever do Estado a educação de t~

dos, desde o momento do-nascimento, e que este é um principio univer
sal, Já incorporado na proposta da subcomJ.ssão da educação, prop;e-sé

esta nova formulação para reforçar o princípio do direito universal ã
educação.

~ Seção 11 - Do Menor

Art. 40 - •• ; •• (omissis)

f: DEPUTADA FEDERAL ANNA MARIA-RATTES

r.,-----.,,---'--- PLCNÁ'UO/CONISlio/IUICONlllio- ,

, OM.FAM.CULT.COM.CIEN.E TEC./FAMILIA,MENOR E IDOSO

~
~

Dê-se ao § 30 do art. 20 a seguinte redação:

/

s COMISSÃO' D1\ FAMILÍA:"'ê'ü'L~t:ttS'püi{·l·'~S~QIENC. E 'rECNOLOGIA

Iam no sentido de que a instituição educandária particular não rece

bam subsídios dos cofres pdblicos.

Proponho, então, que se fechem as possibilidades de

empreendimentos lucrativos nessa área, determinando o seu caráter as

sociativo e comunitário. Neste caso, o apoio de subsídios pdblicos '

"torna-se justo, e a iniciativa particular garantid~.

tivos, é de indiscutível procedência. Contudo, extrema é a posição d~

queles que, embora não exijam a plena oficialização do ensino, legi~

PJDEPUTADA FEDERAL ANNA MARIA/RNTTES

________________ Tl:llTOIJUSTlflCAÇÁO ,

r
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t:T-------------- AUTO" - - - - - - - - - - - - - - ---,

DEPUTADA FEDERAL ANNA MARIA RATTES

r:-t----------------TCXTOlolU"lrICAÇÁO-------- _

11 - ser constituída, com sede e centro de decisão no País;

III - não conter nos estatutos, cont r s t os de a: i oru s t as , de
cooperação e de assistência técnlca, cláusulas restrl

tivas ao pleno exercício da maioria acionária'

SUBSTITUTIVO AO ARTIGO 19

A simples maioria acionária não garante o p~der de declsão
empresarial e, portanto, não é parâmetro paro qualiflcar uma em

presa como de controle n~clon3l.

processos- deter o controle tecnológlco de produtos e

de produção.

- ÚNICO - Entende-se por controle tecnológlco o poder,
de dlreito e de fato, para desenvolver, gerar,
adquirir e transferir Tecnologia de produto e

de processo de produção.

§

IV

O Poder Públ~co promoverá o desenvolvime,to científlco e a

capacitação tecnológica para assegurar a ampliação do pa
trimônio cultural e o desenvolvime,to sócio-econômico au
to-sustentado bem como a melhoria das condições de vida e
de trabalho da população, a preservação do meio-amblente.

~ '''O"" 00"'" '.~.~:.::.:::~ ......~ ) I :.= I
DA FAMÍl,IA,EDUCAÇÃO,CULTU~A,ESPORTES,CIÊNCIA,TECNOLOGIA

E DA Cq~UI~ICAÇÃO TEXTO/"t.st.flC~Ç.i.O-------'----------'

Partindo-se do princ~p~o de que creche é um equipamento educacion,

além de ass~stêncial , faz-se necessãrio a formação de educadores de
creche através de curso profiss~onalizanteque contemple um currícu

lum, especialmente criado ,para orientar o trabalho com a criança na
faixa etária de O a 6 anos.

EMENDA:

Acrescentar no item 11 - do art.' 30

"formação de educadores de creche "
ficando então o Item 11 - do art. 30 formulado da seguinte mane_

ra:
- garantia da continuidade do ensino obrigatório, progressivame

te ao ensino médio, através de cursos de formação geral, de car
ter profiss~onalizante e de formação de educadores de creches,
professores de pré-escola e ensino fundamental.

Art. 30 ••••••• (omissis)

JUSTIFICATIVA

11 - Garantia da continuidade do ensino obrigatório e gratuito

progressivamente ao ensino médio, através de cursos de formação geral
de caráter prof~ssionalizante, e de formação de professores de pré-es

cola e ensino fundamental.

JUSTIFICAÇÃOl!.J
r:-t---------------- T[ XTO/ olU5Tl FICAÇÃO - - - - - - - - - - - - - - - - -,

;:I~::;·'O n t"G'1'1 c': ...11 i '''Iço~o, o. I l.orlo s 00 n ~ v ~ i:~ c 1'- "J~ de

onn;no.

A proposta de redação do Art. 19 do anteprojeto não expres

sa a totalldade das interrelações que a Clência e tecnologiõ guar
dam com o pleno desenvolyimento de uma Nação e de seu povo.

Nem deixa explícita a complexidade e abrangência das respo~

sabilidades do Poder Público neste campo.

EMENDA SUPRESSIVA

TeXTO/JuSTIFICAÇ;;O-----------------,

~
~DA rAMÍLIA,EDUCA ÃO,CULTURA,ESPORTES CIÊNCIA TeCNDLOGIA E DA CO-

,- AUTOIt---------------

~,- -+ . Pl[t~ÁAIO/CO"'lss.i.o/sUllCOlus'io-----------

I: DEPUTADO OCTÁVIO ELÍSIO
::JUSTIFICAÇÃO

"unirhdB, ~t":ov~o do? li' cu r rTc:1I1o D"dl18ntc 1"ntl1 t-.oricil, f

o 11r!"cr-nr-!o .'0 dc í x ;-ln n:;o Oltr;l'oI tr 1 ~ r11cí):·7Io r-r'~ L. C.J O"r'l

Suprima-se o Art. 12 do Anteprojeto da Subcomissão VIII-a

JUSTIFICAÇÃO
Trata-se de assunto de lei complementar, que deverá esta

belecer critérios de avaliação, seu contínuo aperfeiçoamento.

conÍl,2.

"': cu.i ('UD

nn Fr rI tílncJoconclui":. O:JIIDr cu (';1 '11'(1 ill1..erro.ll' 1 ou

cjll"ntO'1 :1f,TlÍr idoc dur:lI1I;.J d VlCl:1 cuco Lar , I}I! )',11 'r '1'1:,

~
~

,-~---_----_--_AUTPR---------·------

EMENDA SUPRESSIVA

.--;- P'LtNAAIO/COI.IISSÃo/SUlICOMISSÃO

~ fAMfLIA,EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES,CIÊNCIA,TECNOLOG14
E DA COMU~ICAÇAQ

tJ DEPUTADO OCTÁVIO ELÍSIO

rlt~lL!.nl tG d!ftctJJd lrJ~G n"l nj- ' ir;~·.<ílJ doa .1"':; lOS. 1~~rJ ncnn t vc-i .. t·, com

r:-t---~'------- " ... " ......"_...,,.. I I :::;: I;
DA FAMÍLIA,EOUCAÇÃO,CULTURA,ESPORTES,CIÊNCIA,TFCNOLOGIA)
E DA COMUNICAÇÃO

[J DEPUTADO OCTÁVIO ELÍSIO

SUBSTITUTIVO AO ARTIGO 39
Propõe-se a supr~ssão do Art. 27, com seus incisos 1,11 e 111

e IV, do anteprojeto da subcomissão VIII-a.

Empresa nacional. é aquela que preenche os seguintes requisi
tos:

I Apresentar maioria de controle acionário votante perma
nentemente em poder de brasileiros;

JUSTI FI CAÇÃO

Não há razão para sua inclusão como dispositivo constl'ucio

nal, além da redação inadequada do caput do referido artigo.
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tJ DEPUTADO OCTÁVIO CLÍSIO 11-1[õ]----.~ PlCNARIO/COl.lISsÃo/suncouls' ...O----------,--, 800872-8
tOA FAI1[Llf"EDUCACÃO,CULTURA,EScORTES,ClfICIA,l rnn.OGIA E DlI C~

_M_,U_N_IC_Açr\O TExtO/,JusTrFlcAç;,O------- _

Da nova redação ao Artigo 6º, transformando-o em Parágrafo
Onico do Artigo 5º:

§ 1º - Os recursos a que se refere o "c aput " deste artigo des

.tinam-se à expansão do ensino público fundamental;

§ 2º - Â empresa que mantém escolas para empregados e filhos

de empregados poderá descontar esses gastos do salá
rio-educação a ser recolhido, na furma da lei

JUSTIFICAÇÃO

parágrafo Único - O ensino religioso, sem dIstinção do cre
do, constItuIrá dIsciplina de matérIa facultallva. Propõe-se, com a nova redação, a simplificação e maior cla

reza do referido artigo e seus parágrafos.

~
~

I'LENÂluo/COI,1l5SÃo/sUllCOWI"io • 1
tJ DA FA14ÍLI A,EDUCAÇÃO, CUL TURA, ESPoHTES! CIÊNCIA, TECI,OLOGIA

E_JJ1Ll:..o.MUliI..CJ1ÇAO H,l('O/.lu5TlrIC.l,;i~ -----------------,

~TADO OCTÁVIO ELÍSIOAlém de tornar mais claro e simples a redação no Art,6º,tra~

formá-lo em Parágrafo Úni~o do Art. 5º, que trata do conteudo do

ensino obrIgatórIo, ao qual dIZ respeito o referido artig"

JUSTIFICAÇÃO

suprima-se

JUSTIFICAÇÃO

L ..

II ...
III . , .

IV ...
V•••

VI...

VII. ..

VIII •..

Propõe-se nova redação ao Art. 2º do Anteprojeto da Subco

missão VII I-a:

Propõe-se, com a noca redação, maior clareza ao referido
artigo e seus incisos.

Art. 2º A educação obedecerá os seguintes princípIOS:

~
~

EMENDA SUPRESSIVA

JUSTIF ICJ'ÇÃo

ção (art. 14).

I
I

I
I
I
I
I

O§ 2º - deve ser referido no artigo do Plano NaclOnal de ECJca
i

eSla:2leJ

I

Propõe-se suprImIr no Art. 11, os parágrafos 2º, 3º e 4º,
referentes ao anteprojeto da Subcomissão VlII-a

O§ 39 - nãn se justifica, pois deve esta cons t í Lu í ção

cer mecanismo que a façam cumprida, em termos gerô:s,

\. 4
PLUU.RlCo/cOlollSSÃo/sUllCOltlSSÃo- ~

tbA FAII,ÍLIA,EDUCAÇÃo,CULTURA,ESPORTES,CIÊNCIA, TECNOL~
Jl-C..OJ:1.u.H..l.Cli.C..L\o TUTO/JUSTlfIC....ÇÃO

~ DEPUTADO OCTÁVIO ELÍSIO

Art. 10-

O § 4º - não se refere a assuntú constitucional.

JUSTIFI CAÇÃO

Com esta nova redação, elimina-se o § 3º do mesmo artIgo 10.

~
~

EMENDA SUPRéSSIVA

JUSTIFICATIVA

Suprima-se o Art. 25 do anteprojeto da subcomissão VllI-a

·1
I

I
I

I
Trata-se de assunto da Comissão referente às Competências da I'

União.

,-------------AUTOR'-----_________ EJ
J

DA FAM1LIA,EDUCA ÃD,CULTURA ESPORTES.CIÊN~IA E TECNOLO
&IA E DA COMJ~ICA ÃO

tJ DEPUTADO OCTÁCIo ELÍSIO

PU:HARIO/CO',USSÃO/SUBCOMISSÃO ~

(=DA FA~ÍLIA,EDUCAÇÃO,CULTURA,ESPOqTES,CIÊNCIA,TECNoLO~IA
E DA CO~UNICAÇÃO

~- 'L['"ARIO/COlollS5Ão/SUIlCOWI55ÃO----------~

eu DEPUTADO oCTÁVID ELÍSIO

~
~

Da nova redação ao § 1º do Art. 10 do anteprojeto da Subco
missão VIII-a.

§ 1º Lei municipal adaptará o sIstema de ensino às suas

condições loc-ais, atribuindo prioridade ao ensino fun
damental.

~ DEPUTADO OCTÁVIO ELÍSIO

I'Lua.l\IO/cot.tISsÃO/&UaCOlllrS9Ão ]

(J)AJAMÍL,IA,EOUCAÇÃo,CULTURA,ESPoHTES,CIÊN::IA,TECNoLOGIA

E DA COMUNI-ºiÇÃO ."'0""""'''';0-----------_

TEXTO/Jl.ISTIf'lCA,ÇÃO-------__

DEPUTADO OCTÁVIO ELÍSIO

DA FAMÍLiA EDUCA ÃO,CULTURA ESPORTES CIÊNCIA TECNOLOGIA
E DA CoMUNICACÃO

~
~

EMENDA SUPRESSIVA

Suprima-se o Parágrafo Único do Art. 20 do Anteprojeto da
Subcomissão VIII.

Propõe-se nova redação ao Artigo 16 do anteprojeto a Subco
missão VIII-a.

Art. 16 - As empresas são obrigadas a recolher o salário-ed~

cação, na forma da lei

JUSTIFICAÇÃo

Não há razão para se discriminar na lei as atividades cul

turais que fazem juiz aos benefícios financpiros do Poder Público.
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011 C011UNICAÇÃO

~
~TECNOLOGIA

..".l:-~L-J....u.tl\.!fLU.1i!,liJ"- TtxTOt,lUST.,lC,l,çio------ ---'-j

...,,__-'-_-'- ..LENÁ..10/cOlollssio/sUBCO..'sdo,-'------ ....,

[J DEPUTADO OCTÁVIO ELÍSIO~
~

...",..-----'1----- "LEH.....10/çoUI"Ão/su&CO..I'sio~-------__--,

FAMILIA,EDUCAÇÃD,CULTU,A,ESPORTES.CIÊNCIA,TECNOLOGIA

r: DEPUTADO OCTÁVIO ELÍSIO

Sugere-se nova redação ao Art. 14 do Anteprojeto da Subcc
missão VIII-a.

EMENDA SUPRESSIVA

Art. 14 - Lei complementar definirá o Plano Nacional de E:J
cação, plurianual, visando à integração e dese~

volvimento dos níveis de ensino e à compatibil:z~

ção das ações da União, Estados, Distrito Fede:al
e Municípios, para compatibilizar metas e rec~,

sos que levem à erradicação do analfabetismo, à

universalização do atendimento escolar, à melho
ria da qualidade do ensino e garantindo-se pric:l
dade ao ensino obr~gatório.

De conformidade com o art. 18 do R.I.da Assemblé~a Nacioral
Constituinte, proponho a supressã~ do § 1º Art.22 do ante
projeto da subcomissão VIII-a.

JUSTIFICAÇ1l0

Os bens culturais devem ser preservados, não cabendo,em q~al

quer hipótese, a sua demolição ou transformação co~o def~nidos

referido parágrafo.

JUSTIFICAÇÃO

Incorpora a prioridade que o planejamento da educação deve
dar ao atentimento ao ensino obrigatório, conforme está previsto
no Art.11, § 2º, que sugerimos suprimir.

[J DEPUTADO OCTÁVIO ELÍSIO

r.r--------- PLENA"IO/coNI5sio/suaco"'lss10

DA FIIMÍLIA,EDUCAÇÃO,CULTURA,ESPORTES,CIÊNCIA,TECNOLOGIA

E 01\ COMUNICAÇÃO TUTO/JUSTlfICAÇÃO--- -.

~EPUTADO OCTÁVIO ELÍSIO
11 f'LENAfUo/col.ussÃO/sU6COMISSÃO--------.----,

DA FAMÍLIA,EDUCAÇÃD,CULTURA,ESPO~TE,CIÊNCIA TECNOLOGIA
E DA COMU\lICACAO TEXTO!JU5TlfICAÇio----------------,

EM~NDA que altera redação do § 3º do Artigo 8º, que passa a ter
a seguinte redação;

§ 3º - As empresas privadas receberão incentivos, na fOE
ma- da lei, para q~e aplique" ,ecursos no desenvol
vimento científico e tecnolL~ico nacional.

EMENDA INCISO I ARTIGO 7º

Substituição da palavra "Automação" por "Modernização Tec
nólogica".

JUSTIFICAÇÃO

O t~rmo moderniza,ã~ incorpora a expressão automação e se
configura como uma das suas modalidades.

._------------------
,-------------AU!Olll.- _

JUST Ir'" I CAÇÃO

Ampliar os termos da redação proposta, que limita as apl~

cações atra~és de terceiros. As'empresas devem ser estimuladas a
participar do desenvolvimento e capacitação de recursos hllmanos,
e, de forma indireta, pela contratação e apoio a entidades e ins
t~tuições de ensino e pesquisa.

Emenda Substitutiva ao Anteprojeto da SlíJcomissão da Educação, Cult. e Esportes

Substitua-se o inciso VI do art. 22 pelo seguinte:
n VI - gratuidade de ensino, aos que conprovarem necessidade, em

todos os n!veis. n

EMENDA SUPRESIVA

E DA COI~UNICAÇAO TE>TO!J"""''',',---------------,
A escola Pública não atinge todos os n!veis e tocos os recan

tos do País. Há necessidade de garantir a gratuidade não só do ensino p.Q:'l:
blico, sob pensa Ode se deixar miíta localidade e lIlJitos cursos sem aten
dimento da respectiva população escolar. por falta de escola estatal.

.l.JSTllfiCAçGll

~
~

,..------,..-r----;--- "I,ITOI'I;'---------------
[JlDEPUTADO OCTÁVIO ELÍSIO

...,, --'- Pt.ENÂPlIO/COI.lISSÃo/sUBCOIolISSÃO

DA FIIMÍLIA,EDUCAÇÃO,CULTURA,ESPORTES,CIÊNCIA,TECNOLOGI

Suprima-se o Art. 29 do anteprojeto da subcomissão VllI-a Por outro lado, se houver alunos que, por condições econõmi _
cas ou por opção, não quiser a gratuidade, importõnte que não se desper
dice recursos.

,-------------AUTOJlt- _

.,.---------- "l.VIAftIO/cONI:53Ão/su.COllll'sio-- _

e?COMISS~ DA FAMfL[A; EDUC., C~~T. CIENC. TEC; E COMUNIC)

l!J ERALDO TINOCO
Trata-se de assunto da Comissão referente às Competências
da União.

JUSTIFICAÇÃO

r:-r---------------TI!:)(TO/.lUsn..lcAçiO------ -,

Suprime o artigo 15 do Anteprojeto da Subcomiss§o da Edu
caç§o, Cultura e Esportes.
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SUBCOMISSlI.o DA FAM. do Menor e

Evidentemente, o comércio do corpo humano, quer da

JUSTIFICAÇÃO

Menor e do Idoso.

Suprima-se o § 39 do art. 39 do capItulo da FamIl1a, do

r:-l------------...!dim.JIWqQTO!JUSTIFlcaçi,o --,

[1' AlilTONIO SALIM CURIATI I§
r:-l,.---------- PLEN,UIlO/COM.'SiO/SUIlCOlol.SSiO- --,. =

COMISS~O DA FAMILIA

JUSTIFICATIVA

A criação de mais um 6rgão para estabelecer programas e
,políticas da eWcação é inteiramente desnecessária, colidindo inclusive com as a

tribuiçlles 00 Conselho Federal de Educação bem como 00 pr6prio Ministéwio da Edu

caçllo.
O grande esforço a ser desenvolvido deve ser o da eliminação de su

perposiçêles administrativas, sinônimo 00 desperdício, tão COOUll à máquina buro

crática brasileira.
Além disso, o estabelecimento de pclíticas a serem realizadas pelo

Plano Nacionai de Educação, deve ser atribuição específica do Congresso Nacional,
sendo portanto inadequada a criação de 6rgão colegiado que represente discrimina
ção das competências do Poder Legislativo, justamente no momento em que se busca

o fortalecimento deste Poder, medida fundamental para a consolidação do regime d.!:.
~tico.

pessoa viva, quer post mortem, deve ser evitado a todo custo, uma

~
~do Menor

SALIri CURIATI

vez que o ser humano não deve ser objeto de compra e venda.

.- PLlNAAIO/co ...l~sio/$U8CO ..lssio-----------

t:COM. d; Faoil1a-Spbcom1ssão da Faro
= TEXTO/JUSTIF'CAÇ;.O --,

ClIlNTallIO

~
~familia - Subcomissão da fam. do Menor e Idoso

1\NTOllIO . SALIM CURIATI

Suprima-se do Art. 19, § 59, da Seçã_a, do Cap!j;ulo Da

Fam1l1a, do Menor e do Idoso a expresa-ao judicial.

,..,.,,..---------- ..lf"..."IO/COl.lISS;.o/8uaeO..I"ÃO----------~

w,.-------------- .uTOlll---~~------ _

ê

,..,.,---------------- TEXTO/JUSTIFIC.lÇÃO----------- -,

JUSTIFICAÇÃO
Acrescente-se ã Seção II, Capitulo da Familia do Menor e

do Idoso, no art 49, a express-ao -e o adolescente-, em seguida "a

palavra a criança.

Para consumar a dissolúção do casamento, dois anos de

separação aão mais do que suficientes para que o casal tome sua

decisão, sendo completamente indispensável a interferência da Ju!!.

tiça nessa fase prévia.

Além disso, tal modificação desca=egará o excesso de

trabalho e de processos em que se afoga nosss organismo judicial.

JUSTIFICAÇÃO

O adolescente, por não ter ainda sua personalidade

completamente formada, tamb-em deve ser .1nclu!do nas disposições

que estabelecem proteção do EstadQ e da sociedade para as gera

ções futuras.

r:-l,..---------------- TEXTO/JUSTIF"lCAÇÃO-----------------,

~
~

lií~------r---...LU.... lO/co.....io/.u.CQIIIII.io

C-

ri) Senador Mano Maia
~
~e Idosocià Fam111 a-Snbcornf ssão da Faro do trEtD0r

JUI!l'ONIO SALIM crmuTJ'
,---------- PL.EHAIlIO/cONISsio/sUBCOlllr$sio-----------

tJeom

(r:r--------------.AUTOII---------------

=----------------TUTO/olUllTl'ICAÇ;.O--------------__-,

Suprima-se o Item II do § 29, do art 39 do CapItulo Da Fa

m1lla, do Menor e do Idoso, Seção I.

JUSTIFICAçJl:O

Os avancços cientIficos do mundo moderno não justi

ficam que se inclua cláusula supressiva tão abrangente na Consti

tuição, poís, em breve, tais práticas poderão ser de grande uti

lidade para o desenvolvi_nto da humanidade.

Acrescente-se à Seção II (DO Menor) do Ante-ProJeto da eggIssão

VIII-c (Da Famil~a, do Menor e do Idoso)·

"Art". No atendimento pelo Estado aos direi

toz assegurados à criança e ao adolescente, e à assístênc1a matern

infant11, caberá à União o papel normativo e suplet1vo, às. Unidades

Federadas o papel de.coordenação e.aos Municipios o papel de execu

tor das politicas e programas especificas, com a part~c~pação.das

comunidades locais.

§ único - A lei determinará a alcance e as for

~as de part1cipação das comun~dades loca15 na ~estão , no contrôle

e-na avaliação das politicas e programas de atend~mento à cr~ança,

ao adolescente e à mãe. 11

JUSTIFICATIVA

A municipa11zacão obr1gatór1a do atend~ento às

necessidades das cr~anças e dos adolescentes'vulnerab~lizadospor
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v li 1
-------;---.,....,..,--;-- I' ...fN ..."IO/cO.. I:ls ...O/&u.COWIS3io _

Senador MarlO Mãla

direJ.tos em questão, aSS1ID como é necessárla a referéncla aos re~- I
ponsávels para contemplar o numeroso caso das Crl.dnçaS c adolescen

tes sob a responsabil~dade de outros que não seus pa~s.

J

carência, ,abandono, violênc~a ou necess~dade~e trabalho precoce,

deficiência etc. é urna reivindicação bãs~ca de todos os mov~mentos

de defesa dos direitos da cr~ança e do adolescente. Esses c~dadãos

em formação não vivem na Un~ão ou no Estado, mas s~m num mun~cip~o

determinado, onde têm referênc~as famil~ares ou de grupos primário

O desconhecimento dessa realidade, e os derna~s ~nconvenientes arqu'

sabidos das pesadas e custosas burocrac~as federais e estadua~s,

geraram a situação de descalabro atual, que cumpre cortar pela rai

Senador Mario Mala
n ~

~

---------------Tl!:llTO/oIUSTlfICAÇio--- _

Acrescente-se ao § 49 do art. 19, Seção I, do Ante-ProJeto da Sub

cornas sâo VIII-c (Soda Famíl~a, do ~'enor e do Idoso) :

11( ••• e seus dependentes}, ou por um responsável

-e os dependentes, consanauineos ou não, sob SUa guarda. II

Dê-se a seguintes redação ao §S9, Art. 49, Seção II (Do Menor)
do Ante-ProJeto da Sub-Com~ssão VIII-c (Da Famil~a, do Menor e
do Idoso):

JUSTIFICATIVA

r.r---------------- TE.ll TO/ oIU3Tl f lCAÇÃO - --,

~
~

Art. Le~ espec~al d~sporá sobre a elaboração do
Cód~go Nac~onal da Cr~ança e do Adolescente, com a f~xação

dos seus d~re~tos essenc~as, respe~tados os pr~ncíp~os desde
Já consagrados nesta Carta.

Acrescente-se à Seção II (Do Menor) do Ante-ProJeto da Sub
Comissão VIII-c (Da Famíl~a, do Menor e do Idoso):

JUSTIFICATIVA

" DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS

Art. - Fuca rat~f~cada a DECLARAÇÃO UNIVERSAL nos
DIREITOS DA CRIAN1' que passa a ser ~ncorporada à 3rdem ~n
terna.

Art. - ~ca ~nst~tuido o Conselho Nac~onal da
.Criança e do Adol scente.

parágrafo ,On~co - A lei regulará as atr~bu~ções e e
formação do Conse~ho, a nível federal, estadual e mun1cl.pal,
assegurando a part1c~pação efet1va das 1nst~tu1ções de aten
d1mento à cr~anç9 e ao adolescente, bem como de ent1dades re
presentat~vas das comun~dades e de defesa dos d~reitos da
cr~ança e do adolescente.

~ grande o nümero de crianças e adolescentes que

V1vem como dependentes de parentes, pa1s adot1voS ou protetores,

pr~nc~palmente por morte ou desaparec~mento dos pa~s. Avós e t~os

com frequencia suprem a ausênc1a dos pa1s, e não seria Justo de1

xar de cons ader a r como "femí.La.a " esse grupo humano uni.do por laços I
sanguineos ou afet~vos e de dependênc~a, pr~vando-o da proteção dO.J
Estado.

---------------- Tl!:llTO/oIuSnflcAçÃO--- _ --_Oj

,_o .J

Senador ~arlo ~aia

r .-: ---------,-l"""fj-/,-;-( ("'I!:NAIIIlO/COIof!:!ISiO/SUIICOIIIS:l40 ---

.'

~
~

I'1,.I:NUIO/COWI3'io/'uaCOlolluÃO _

J

Senador Mario Maia 0_"

§S9 - ~ assegurada a proteção do Estado contra to
do tipo de d~scrim1nação, agressão e exploração às cr~ancas e
adolescentes em s~tuação de alta vulnerabil~dade por abandono,
orfandade, extrav~o ou fuga do lar, def~c~ênc~a (fis~ca, sen
r~al ou mental), del~nqdênc~a, dependênc~a de drogas, abuso ou
exploração sexual e v~tim~zação por qualquer t~po de v~olênc~a

'ass~m corno por necess~dade de trabalho precoce. ~ le~'d~sporã

sobre as formas de ass~stênc~a nesses casos, sendo vedada a de
portação do menor do mun~cip~o de residênc~a, e adm~tido o ~n
~ernarnento de menores de11nquentes somente em casos excepc1o
na~s, por prazos reduz~dos eeWbr~gos espec~a11zados que ofere
Çam condições de preservação da ~ntegr~dade fis~ca 'e mental
dos afetados.

~ toda a politica de atendimento à cr~ança e ao a
dolescente vulneráve~s que deverá ser reformulada por ~mpos~

ção deste d~sposit~vo const~tuc~onal. A deportação, o ~nterna

menta, a vl.olênc1a cruel 1nst1.tuc1.onall.zada no chamado "cl.clo
perverso" do atendl.mento/prl.ncl.palmente ao menor l.nfrator, só
têm gerado a desumanizacão do.:menor e.a'sua ~forrnacãolt na 'Car
reira do crl.rne.

Nas ~ade~as e pen~tenciár~as de todo o Brasil ve
getam, em condições aberrantes, uma grande mal.orl.a de Jovens
que passaram pelo círculo V~c~oso: infração, prlsão com v~o

lênc~a e degradação, Ju~zado de menores, ~nst~tuc~onal~zação

degradante, "aprend~zado" do cr~me, re~nc~dênc~a e desuman~za-

ção. Urge dar um f~m a esse estado de co~sas, que colo
ca o Bras~l num dos ma~s vergonhosos lugares mund~als no aten
dimento ao menor infrator. As crianças e aos jovens vulnerabi
lizados pelas razões indicadas na Emenda é prec~so garant~r as
condições de atendimento que as tornem cidadãos prestantes e
responsávels, não bodes eXp1atór10s das nossas mazelas soclais

"Art. 49. - A criança e o adolescente têm ..... tt
!""

"§ 19. O-direito à vida, à saüde e à al~menta

ção é assegurado desde a concepção, devendo o~stado prestar-ass~s

tgncia àqueles cujos pa1S ou responsáve1s não tenham condição de f~

zé-lo."

Redija-se da seguinte forma o caput

do Art. 49, Seção II (Do Menor), do

(Da. Famili~, do Menor e do Idoso):

e os parágrafos 19, 49 e S9
Sub

Ante-ProJeto da Com~ssão:VIII-c

A Assembll~a Geral da ONU adotou, com o voto do Bras~l,
a Resolução 13 6, sobre os d~re~tos da Cr~ança, em 20 de no
vembro de 19S9 Contudo, até agora ela não fo~ ratlf~cada pcl
Congresso Nacl.'nal~ Urge cor~1g1r esse lapso lurncntávcl.

gãos ~~s~~~~e~f?~~c~~a;~~a~~aa~t~~~~~â;:s~~~~~n=~~~~:~ss~rp~~=
soas e ent~dad s da soc~edade para uma ação conJunta pelo res
gate da 1mensa div1da socJ.al que a Nação tem com a rnal.oria
das suas crlanças e adolescentes.

O Cód~go Nac~onal da Cr~ança ~mporá a rcv~são do
atual Cód~go do Menor, fe~to pela ot~ca prcdom~nante da prote
ção apenas da soc~edade contra os "menores em s~tuação ~rregu
lar", e não da proteção das cr1anças e dos adolescentes contr
as eoo 1coes a er

~
~

'-...:..===...:.....:..= A_U'_O_'====_-_-_-_-_-_~------- -----. J

r:"I----------------T[XTOIJu~Tlre~';~?-------

lil ~OBERTO TORRES

"§ 49. - Toda cr~ança e todo adolescente têm

direito à ass~stência social,' sendo ou não seus pais ou res onsávei

pontrJ.buJ.ntes do sistema previdenciárJ.o..,"

JUSTIFICATIVA

·uma vez quê'it",ertarnente evitou-se ~-expressão '''menor'' no
texto, cumpre J.ndicar cr~ànça e adolescente como benef1ciários dos

Et-ENoA AO'PARECER 00 RELATI DA,SUBCOMISSÃO DA EDUCAÇÃO. CULTURA E ESPORTES.

- ACRESCENTA-SE O ARTIGO 11 O SEGUINTE:

" ••• CABENDO A UNIAO SUPL, MENTAR A VERBA' DOS MUNICÍPIOS SE~IPRE QUE ESTAS

fOREM INSUfICIENTES PARA SUAS NECESSIDADES".
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JUSTIFICATIVA Art. 11 -

A EMENDA VISA ASSEGURAR QUE OS ~IUNICPIOS TENHAM A GARANTIA CONSTITUCiC'NAL
DE VER SUA POPULAÇÃO ATENDIDA SATISF'ATORIAMENTE, UMA VEZ QUE,Ni',O 1[~1

CONDiÇÕES AUrÕNOMA DE ARCAR COM TAL RESPONSABILIDADE EFICIEN1E~lENiE.

Parágrafo Único - Para efelto do cumprimento do dl~poSto no
caput deste artigo, • excluldo o auxillO suplemenLarDos ~rlu

candos presente no Artlgo 3º inciso VI.

~_.-

'!:.J. 1
_ ~f' ~

~

As respnnc.h·lidades com a asslstência ao educando no que se
refere aos auxIllOS de merenda, atendimento médiCO, odontológICO e
psicológico, eventualmente transporte e moradia, n~o pode~ s~r de

bitados aos recursos definidos ~ara o ensino.

_________ _ ~ '(1" / • , _l.~.

Suprlm3-se o Art j oo 26 do anteprojeto oa sunc onu '.siio VI11-5

EMENDA SUPRESSiV~

'l
I

~
~

I
.' .. __J

~.-F~~\;.~';~~~L~US.~:~;'~',';~::;l;r;~·:'E;~;,rn~ CIENeJ', T,CNoroe" n I
E O/I CO~lUNICAÇ,\L1 --- - -.--- ,---- . ---, - - • ..-
----~.-----.- -·--------l'x..r,.·<~· rc"ç~t~- . ---

JUSTIrrcr,ií\'{~

INSeRIR tolO § 10 ou ~Rlll~C) :" N"OS "

" . .. TELEVISÃO ... ".

NÃO T[~j SEN1)[10 OE1X~R or L.ADO U VE'íCUIO DE CC/1I:m ~ç'~O DE i:' iL'" ,'I ,: "

A TELEVISÃO CI""GA E INrLU~Nr.IA A II,AIORIf, A5SC'lur r, D', PC'rll ',C' i (" ''-'',

CONSTITUINTCS 1,:~\O r~ERln11P ~IY: SCJ,,\ l~r,~~Jll_fr\, .. ,; :u'v]~n O~ 1:,·

QUAISQUER QUE SEJAI>1.

EtI,ENDI\ AO r'ARECLR 00 R[LAlOlI 01\ ~UaC(I~HS~"O o:· f [,lir ,',"li, r, 'L' I [',

- ACRESCENTA-SE INCISO AO ARTIGO 8º.
" IV - UNIFICAÇÃO NACIONAL DOS CURRÍCULOS DE CURSOS SUPERIORES QfJCOECENDO AS
CARACTERÍSTICAS REGIONAIS.

j

ConstiLuinte ROBERTO rREIRE

Substitua-se a redação do parágrafo 3º, e altero-se a do § 5° do

art. 4º e o mcí.so I do § 6º

~
~

-- ._--_ ..-~~)

l:~~-.;-;~M;I ;~~~~~{j~:"~~~~~;~'.~';~;~;~~I!~~I;~:~~~;~ I !" r~lHJ~_
l'C.nt./JlI:'lIfltl.~i.O' __ ---_ C.f\çl\(J.

EMENDA AO PARECER DO RELATOR DA SUBCOll,ISSÃD DA [Qucr,çÃo, CULTURA E [SI'0i11l.::;.

JUSTIFICATIVA
Art. 4º

A EMENDA BUSCA SANAR A DISPARIDADE EXISTENTE ENTRE ENTIOADES DE DóIN'J SUi'ERI Oíl
o QUE FAZ o NÍVEL DE ENSINO VARIAj< ABSURDAMENTE E PROVOCA AINDA, QUAI\DO DA 11l1\NS
FERÊNCIA DE ESTABELECIMENTO, UI/,fl PERDA DE MATÉRIA E CADEl~AS ADSU'; L1 ' ,s .

ESTA UNIFICAÇÃO É nr:IVINDICAÇÃO NÃO só DOS ALUI~OS, MAS TAtI.u[l.l POS PRor L'3

SORES QUE SENTEM lGUAU·jENTE ESTA DISPARIDADE.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• '.0 •••••••

§ 3º - Ao menor carente ou abandonado, será proporcionada

uma política educacional e assistencial intensa e contí
nUA, atendendo, inclusive, aos preceitos de higiene pes

soal e alimentar;
• •••••• , ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 0 o··.

EMENDA SUPRESSIVA

§ sº - Os menores infratores terão especial atenção do
Estado, que lhes assegurará desenvolvimento sadio, es
timulando-lhes os sentimentos de solidariedade humana,

amor à liberdade e a paz entre os povos.
§ 6º ..•....••... : ..........••..................•....
I _ é vedado ao menor, de 16 aos 18 anos, o trabalho
noturno ou em locais perlgosos ou lnsalubres, salvo

autorização judicial".

Suprima-se o Art. 9º do anteprojeto da Subcomissão ViiI-a.
Justificativa

JUSTIFICAÇÃO

Trata-se de matéria para legislação ordinária ou pertlncn
te à Ordem Social.

As modificações aqui propostas buscam ampliar os direitos
e garantias consubstanciados em uma politlca social de valorização
da pessoa humana. Quanto à alLeração do lnciso I, conSIderamos que
a autoridâde deve decidir pelo ingresso de menor de 18 anos ao tra
balho noturno ou em locais perigosos ou insalubres.

Ao nosso ver, se proibirmos, sob todas as formas, poderá
ser dificultado o acesso áo mercado de trabalhO, atualmente tão

escasso.
Finalmente, não nos parece adequada a denominação dada

no anteprojeto de "crianças e adolescentes em situaçõa irregular".
Não devemos deixar campo aberto para dibuedade, em hipótese alguma.
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_._- --------------Tr11!" ..US11rlrl,ç"O- ----

Acrescenta-se, onde couber, no Anteprojeto da
Família, Menor e Idoso, o seguinte artigo:

JUSTIFICAÇIlO

Somos contrários à adoção de menores por parte de
estrangeiros, razão pela qual introduzimos estas modificações. Por
9utro lado, é preciso constar que a adoção deve _s~r uma só, plena,
dela'resultando o .parentesco, com todos os direitos assegurados.

1...

Rrt. ( ... 1 O POder pablico instituird uma polItic.
familiar que atenda aos objetivos morais e culturais da família, e
assegure o pleno exercício de sua função social, cooperando com os
pais nu educução dos filhos, pres"tando assistência à maternidade e
à infância.

JUSTIFICAÇIlO

Suprima-se, no artigo 4º, do Anteprojeto da Sub
Família, Menor e Idoso, o seguinte:

1. no parágrafo lº, a expressão "desde a con
cepção " e acrescenta-se, após a palavra "assis
tência" a expressão "especial";
2. No parágrafo 3º, a expressão "às famílias ne
cessitadas";
3. no inciso 111, do parágrafo 6º, a expressão'
"para os menores da faixa de 10 a 14 anos."

comissão da

~-_-------------lI!Xl.,/JUSTlrlcA-;ÃO------- _

§ lº Para o cumprimento do disposto no caput dest
artigo, serão adotadas as seguintes medidas; além de outras dispos
tas nesta constit~içã8tganizaçãoe amparo das estruturas Jurídicas

e ténicas, que esclareçam e facilitem o exercício
de uma paternidade consciente e responsável;

11 - instituição de impostos e encargos gerais em
harmonia com as responsabIlidades familiares;

IH - fiscalização 'total dos meios químicos e horm.2,
nais de contracepção, proibindo comércio em fase
de experimentação.

Altera-se a redação do parágrafo 19 do art. 6º:

Art. 6º .•....•.••.•.•.••.••••...................
§ 12 Os proventos de aposentadoria e pensões se
rão iguais aos percebidos quando em atividade e
reajustados nas mesmas proporções e na mesma ép.2,
ca dos reajustes concedidos aos salários do que
estão na ativa, não sofrendo incidência de Impo~

to sobre a Renda.

JUSTIFICAÇIlO

A inclusão deste artigo vird complcmenLar
positivos, ampliando os direitos e garantias e atendFrc.
dade social.

Defendemos que a mulher tem o direito de decidir
livremente sobre a geração e nascimento de seu filho, e de pra
ticar o aborto, desde que não haja risco de sua vida. Na for~a do
anteprojeto, assegurar o direito à vida desde a concepção é, obvi~

mente, colocar entraves à liberalizàção do aborto. -
Neste mesmo parágrafo, deve ficar claro que toda

criança tem os direitos mencionados, garantindo às carentes uma'
assistência especial.

Por outro lado, sugerimos a supressão da expres-,
são "famílias necessitadas" no parágrafo 2º, porque é dever do Es
tado g~rantir a todos a educação gratuita, sendo que para as criarr
ç~s de O a 6 anos, devem ser criadas e mantidas pelo Estado as ins
tituições especializadas.

Da mesma forma, optamos pela não restrição do di
reito à preparação para o trabalho pois, numa sociedade como a no~

sa, com alto índice de marginalização social e de miséria. podere
mos encontrar menores com idade inferior a 10 anos e superior a
14 anos que necessitam deste estímulo.

___ A educação grutuita é um direito desdc o nasci-
mento, cabendo ao Estado, para atendimento às crianças de O até
6 anos, a criação e manutenção de instituições especializadas.

os dis
à reall

EJI
EMENDA

800903-1 I___.~ r·lI!IIÂ"IO/ctlltl"Ão/sun.:oa,:I'l:1ÃO _

~Comissão da Família, da Educação,Cultur~/e Esportes, 1
l:----ila-G!-€n G4-a-e-T-e<::nGlGI;ti-a-e-da-e-",,,, !rGayã"1~JJf=Co

--------- - . TUTCt/JUSTlflCAÇÃO-----,-----

m--' AUTOI!

~ Constituinte ROBERTO FREIRE

JUSTIFICAÇIlO

E preciso assegurar remuneração digna aos aposen
tados e o pincípio básico é o estabelecimento de que nenhum proverr'
to será inferior ao percebido em atividade. j!J - --------- - _. - -- Ir' .. /'" '/IIC/I.. i,.

Substitua-se a redação do art. 39 e altera-se a do parágra
fo lQ, do Anteprojeto da Família, do Menor e do Idoso; suprima-se os
§§ 2º e 3":

§ lº Os prograMas de planejamento familiar levarão em conta
as condições de habitação, saade, educação, cultura e lazer a serem'
conferidas às famílias, assegurando o acesso à educação, à informação
e aos métodos adeguudos à regularização da fertilidade, respeitadas'
as opções individuais."

---------- 'u",,------------------------ -J
~constitUinte ROflEfllO fREIHC

------ -- --~---'--------- o • __ ._

CC-- gomissão da Fami'í';;o,"·Ed~;;~'~:i~':..''c-ul tu~--~E;,p~l~~. :~J-;;J
~a-~Q.1-G<Ji-a--e-Ga-Gomulü_€ar,ãe---------

n:XToIJusTlncfI;Ílo ------------]

Oê-se nova redação ao art. 5º, suprimindo-se o
parágrafo lº e incluindo novo parágrafo, dando-se, nova numeração.

Art. 5º A adoção de menores será estimuladu pelo ,
Estado, com assistência jurídica e incentivos fiscais, na forma qu
a lei estabelecer. Não é perm1tida a adoção por estrangeiros.

§ ( ... 1 A adoção deve ser uma só, plena, dela re

sultando o parentesco civil.

Estado, a
do namero

t í vc pelo

"Art. 3º O PlanejamenLo Familiar deverá ser garanLido pelo
homens e mulheres, através do dIreito da livre determinação
de filhos, sendo vedadu a.adoção de quclquer prJtica coercl

Poder pablico e por entidades privadas.
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JUSTIFICAÇAO

• TrXTO/olU:llI11C/cio--·------ ----- - ••• -----

JUSTIrICI\Ç;\O

§ ( ... ) O exercício do pari o poder f'Lca rá ,;"mprC? sub," c1in,l!

do aos interesses mOi ais e maLeriais dos filhos.

Art. 22 .
§ 12 Qualquer que seja a origcm da filiação, o direilo dos

filhos é reconhecido em igualdade de condições, vedado qunlquer tipo
de dis:riminação, inclusive quanto ao registlo.

Acrescenta-se, no capuL do ar t. 2º, após a ('XPll'SSdO "legis
tro dos filhos", a expressflu "à fixação do domicílio":

Altera a redação do parágrafo lº e acrcscrnL" novu parágra
fo, renumerando-se os demais, no AnLpprojeto ctn famflln, Mrnor e Ido

so:

Por outro lado, é preciso acrescentar,no parágrdfo 4°, qLe
a comunidade familiar, constituída por qualquer dos pais e seus de 

penden~es, gozará de todos os direitos mencionados.no caput do úr~ ,

12. A idéia em si é muito boa, realista, uma vez que temos, no OlD,il

inúmeros casos de pais e mães soltei ros, e que não são r ec onhcc i ,I,':, I
como entidac~ familiar.

Quanto. restrição de dois anos de separação Judicial r~r" !
a dissolução do casamento, defendemos que não deve haver nenhuma, I,.'~"

o que'se coloca em questão é o respeito. vontade e decisdo do ind:víl

duo, à liberdade de construir uma nova relação e da busca da fe1lc.c;1

de. A lei não pode intervir ou oferecer qualquer obstáculo ne s ce ~"'·'~.11
tido.,.Por outro lado, deve-se atentar para que o Estado e as enti

da~es privada~, nacionais e estrangeiras, abstenham-se de exercer 
qualquer tipo de coação ou indução sobre as pessoas que necessitam '
de seus serviços. O planejamento. no caso, não se confundirá com o
controle de natalidade de cunho puramente demográfico, mas responderá
às necessidades básicas da população, dentro do contexto de atendime~

to à saúde.
A alteração do parágrafo 12, visa inserir a expressão "as

segurando o acesso à educação, à informação e aos métodos adequados'
à regularização da fertilidade, respeitadas as opções individuais".

O Estado, garantindo este acesso, afasta a possibilidade '
de que interesses nacionais ou estrangeiros e de setores governamen
tais interfiram na reprodução humana.

Este dispositivo ensejará a criação de condições objetivas
e democráticas para que brasileiras e brasileiros decidam sobre o pl~

nejamento da procriação.
Tal inclusão vem integrar à Constituição nor~a contida na

Convenção Sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Co~

tra a Mulher, de 1979, ratificada no Brasil pelo Oecreto n2 89.460 ,
de 20.03.84. De acordo com a referida norma, incumbe ao Estado infor
mar e assessorar a família sobre o planejamento da reprodução.

A supressão dos parágrafos 22 e 32 são sugeridas porque acr.
di~amos devam constar da legislação penal.

o planejamento familiar é questão de suma importância parq

O futuro dos brasileiros; conceitos dos mais variados e antagônicos'
vicejam nas diferentes tend!ncias que se expressam atualmente no País

~ fundamental que a Constituição defina o conc~ito de pla

nejamento, garantindo o direi tu de opção do individuo para determinar
o núm,llro, de filhos e o espaçamellLo entre eles. Este dlreiLu deverá
ter como contrapartIda o fornecimento pelo Estado n30 só de informa -

I, ções. como dos próprios meios e técnicas anticoncepcionais cientifi
~ ccmcnt,c np r ovadcs ,

, j

I 1

Inclua-se, após o art. 59 do Anleprojeto da Sub
corissão da Família, Menor e Idoso, o seguinte artigo:

São muitos os entraves, principalmente burocráti
cos, enfrentados por aqueles que se dispõem a adotar crianças. A
utilização do procedimento sumarís:imo, conforme vimo,'de sugerir,
por certo obviaria essas dificuldades, as mesmas que, no mais das
vezes, afastam as pessoas que buscam a adoção de menores.

JUSTI~ICAÇAO

o acréscimo da express50 "à fixaçHo do dumlcílio" visa am
pliar o principio de igualriadC' de direitos nas i c l nç õc s ,'Iltre hnn"'ll~,

e mu.í h.n e s . EsLa re s t r í ção , cx í s t.cn t c huj e , nJ l{'[li~Ja~~It', leprlHI n l a

um instrumento conservador e discrIminatório.
Por outro lado, dl'VC-:'C CtS~e~lllrnl que (I e xo t r Ic r o do p.i t r í o

poder ficará sempre subordinado oas inter~sses mnrals e materiais dos
f í l hcs .

~ import3nte atender ao principio de que a m:ltl'rnidndr e a
paternidade constiLuem valores sociais, n~o só para famllla, mn5 para

toda a sociedade.

Art. ( ... ) A adoção cie menores, em qualqucr condl
ção, deverá ser 'matéria de rápida e prioritária'

tramitação, nos moldes do procedimenLo sumaríssi
mo previsto no art. 275 do Código de Processo Ci
vil.

~~~I;.~tH!l!Dte..B 'fl!1".T,Q.~~~~k~c.1JJn ,_, , ~-=-~]

(2--' E2ij~~'r ~-o-;cJ~dR'ci,ÜIif'g'l~~18~~~~Ú:;1 ~8' '~_:~~.i:_::::'.!.._]
= lUTO/oIU::;1IFltf,çEo ._-

JUSTIFICAÇAO

permitindo que a união esL~vel

da no s~u mais amplo sentido.

, lrUlJIJU:llltlCt.o;io ----- ----.

Modifica a redação do Art. 19 e seus parágrafus, 110

jeto da Subcomissão da Família, Menor e Idoso:
Art. 12 A faMília, constitulda pela união ('~tdvcl elltre c I i

homem e a mulher, tem direito à proteção social, econômica e juríulca I
do Estado, na efetivação de todas as condições que pcrmil3m a rcel I., :

"

ção de seus ':lembros. . I

§ 12 ~ garantida a gratuidade do casamento civil c a ef!c~, I
c í a jurídica do casamento religioso, observadas as ex í qêuc r a s d~. 1"1: !

§ 22 A lei regulará os requisitos do casamenLo, bem cnmo ~. I
sua anulação e nulidade; i

§ 32 O casamento pode ser dissolvido uma vez ou mais D~lu ':

divórcio, independentemente de prévia separação judicial. I
§ 42 Ente'1de-se, também, como ent í dade fam'Uiar a comur,id.I-!

de formada por qualquer um dos pais e seus dependcntr-s , com os 11, ,', )~ I
I

direi~os assegurados no caput deste artigo. I

I
A definição da família comu célula básica da socledad~ ~ ai I

ca í cc ~ o que se pr e t cndc , na nova r-edação do a i t . l°, é (1c;1r n:-'" ,~-:I

" , " """",1um conceito moderno, corao t amhém adcquá-d o as nt,,'Cl'SC, idt.HjC~. un

da soc índadc civil. I
, O novo concei to rompe com a .t rao í çãu de que só o Cd' .. '" I ' I ' I

é a forma própria de constituição da família, de for"," ma í s e>:'1 (,·'[·,1,
entre o homem e G mul he i ~cj(1 {'''',:. '~~"ll'

t: C~;;;_~~l;;=~~~!O 'FRr'I~~~~~==~='~.,~~~_ .J
I
,_ .~_. _ .• _. IIJ,hIJ/!'111 '!"".'l,·,·,. -

[:J, :IT"f1 Cr:l i " ", ri' r""'l"'~ r!,' I,li"l ,I'"".r'lli:"ll " I ~p"IL(""ll" J
tlcn\,o~ e t ecno vLll~ c Od l.·.,lIIIJC •.I•• l ...

; ----- - - --,------------------------_._---
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E ESPORTES, O

E ESPORTES, DA

Constituinte éL~UOIO ~VILA

A substituição da palavra "menores" por "incapa
zes" tem o sentido de ampliar a ,abrangência do Artigo, uma vez
que filhos maiores e deficientes ficam desassistidos no texto
original.

Acresça-se ao artigo 52 , o segúiote §. ~p :

§ 3g - A mãe adotiva de crianças ,até um ano de idade
terá direito a uma licença de 8 ~ito) semanas após a adoção da
criança.

A licença para mãe adotiva é fundamental no sentido de
garantir as condições para o entrosamento de mãe e filho.

Dê-se ao §22 do Art.22 do Anteprojeto da Subcomissão da
Família, do Menor e do Idoso, a seguinte redação:

JUSTIFICAÇAO

JUSTIFICAÇAO

"§2 g - Os pais têm o dever de criar e educar os
filhos incapazes, e os filhos maiores têm o de
ver de auxiliar e amparar os pais."

DEPUTADO JOÃO PAULO PIRES VASCONCELOS

tivos. A incorporação da expressão "promoção da saúde" possibilita
a ampliação , dinamização e aperfei~oamento do trabalho a ser reali
zados com os menores.

r;or TIXTOf,lUSTI'lcaçio --.

""" UUO/olUSl'l'ICAÇÃO---------- -,

l!lr-------------- AUTOIl - - - - - - - - - - - - - -c: Constituinte CL~UDIO ~VILA

~
)~
e a:. Id:l5O

DEPUTADO JOAO PAULO P1RES VASCONCELOS

Dê-se a nova redação ao Artigo 52.
Artigo 52 - A adoção de menores, por brasileiros e estra~

geiros radicados no Brasil • será estimulada pelos Poderes Públicos,
com a assistência jurídica e social , na forma da lei , de acordo
com as diretrizes da política de promoção e defesa dos direitos das
crianças marginalizadas.

jUSTIFICAÇAO

A adoção é considerada • por muitos profissionais que tr~

·balham com menores como último recurso a ser usado. Além disto
• adoção não deve ser uma prática setorial , mas deve estar Inseri
da e seguindo as diretrizes de uma política de promoção e defesa dos
direitos das cri~nças marginalizadas.

Acresça-se ao § 52 do Artigo 42 , o seguinte :

§ 52 - As crianças e adolescentes em situação irregular,
sem prejuízo da responsabilidade ~ivil ou penal dos país , é asseg~
rada a assistência do Estado ,"se possível em seus próprios lares ou
nas comunidades de origem: , que os protegerá contra todos os tipos
de discriminação , opressão ou exploração. Somente é permitido o in
ternamento em abrigos especializados nos casos de infração previstos
na legislação própria.

JUSTIFICAÇAQ

~TADO JOAO PAUl Q PIRES YOSCONCFI OS

De resto, e nas condições atuais, ápénas famílias
da classe média alta têm tido condições para a adoção, eis que so
mente a elas é possível enfrentar as despesas naturais do processo
de criação, educação, tratamento médicó' e oulros de que nec.essita
a criança.

fi] 'LI .....uo/e:o.u"lo/su.co••sdo

'C a:MISS"O [)\FI'MÍLIA , Ell..C"Çi!b , c.L1'.RA E E:RRTES , [)\ cIÊN::IA E TElNl.C[;IA E

, Dl CIM.NI - VIII-C - SubcEimisilãç, dl1 Fam,~í~l~i~a--L-"d""o-,-,M""e:..:.n""o"",r-,,-===- ..,• (ar olU:I "lt&Ç.lO-

A proposta visa a obrigar o Minist6rio da Previ
dência.a gerir um programa de atendimento prefeIeneial às crianças
a~otadas, bem como a seus pais adotivos, com o que as despesas já
mencionadas se reduziriam em muito.

~ de nosso entendimento que a adoção de menores,
em qualquer condição, deve receber todo o estímulo governamental,

,transformando-se no maior 'mecanismo de suporte ao amparo do menor
-_B%,M6ftll~:----------__""';' :"- ...-!

Muitos profissionais que trabalham com crianças e adolece~

tes em situação irregular , em regime de internamento , consideram
que seu atendimento será muito mais eficaz se feito pelos familiares
ou por pessoas de sua co~unidade de o~igem • desde que o Poder Públl
co garanta às condições financeiras e técnicas para este atendimento

Dê-se § 52 do A~t. 12 do Anteprojeto da 'Subcomissão da
Família, do Menor e do Idoso, a seguinte redação:

"§5 2 - O casamento pode ser dissolvido nos ca
sos expressos em lei, desde que haja prévia s~

paração judicial por mais de dois anos ou sep~

ração de fato por mais de cinco anos";

te :
Acresça-se ao Item 111 • do § 62 , do Artigo 42 , o segui~

111 - Será estimulada , para os menores da faixa de dez a
quatorze anos , a preparação para o trabalho I em instituições espe
cializadas , onde será assegurada a alimentação , "a promoção da saú
,~sica , mental e social", e os cuidados com a saúde.

JUSTIFICAÇAo

A expressão "cuidados com a saúde" pode ser entendida em"
••ntldo restrito , limitando-se aos aspectos físico e meramente cur~

Por outro lado a dissolução de fato de um casa
mento por um período de 5 anos não ser desconhecida pela lei.

Casais de baixa renda são exatamente aqueles que
por falta de recursos, não cumprem estes requisitos legais de sepa
ração judicial.

JUSTIFlCAÇAO
~!

~I

DEPUTADO JOÃO PAULO PIRES VASCONCELOS
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Constituinte CLÁUDIO ÁVILA-

1':'1-====:-:0-:--::-.,..,-,.,,- ".(NAIIIO/cD"ISSÃo/su.cDIU'~O_..,.,._-::- -t

FAM!LIA DA EDUCAÇIlO, 'CUL TURA E ESPORTES,

""'----------------TUTO/4USTIP'IC.Ç,i,O-------- --,

Oê-se ao Art. 72 do Anteprojeto da Subcomissão da Educa

ção, Cultura e Esportes, a seguinte redação:

"Art. 72 -'0 ensino é livre à iniciativa prl

vada, observadas as disposições legais, sendo

proibido o repasse de verbas públicas para cri~

ção e manutenção ?e entidades de ensino parti
cular, ressalvadas as de cunho comunitário, assim

consideradas as que, além de prestar relevante

serviço público não distribuem lucros a seus a~

sociados, diretores, proprietários, ou qualquer

parte".

JUSTIFlCAÇIlO

§ 3Q OS Estados promoverão a interiorizaçãõ do ensino universitário medi

ante a criaçtJ de "Campi avançados" fora des respectivas Capitais".

JUS T I F I C À T I V A

A universidade tem o seu papel melhor definido quando se a consfdcra

como um organismo a serviço da comunidade.

O <>tual·dJ.stancJ.al'lento, quase que n alheiamento total das Universidadl3~

brasileiras, em relação às comunidades a que deveriam pertencer se deve a dois
fatores principais.

Em primeiro lugar, a criaçdo de Universidades pelo Governo l'ederal

submetido diretamente ao Ministério da Educação, forçar o Governo a elaborar

p,lanos, normas e diretrizes de trabalho que sejam uniformes para todo o País.

Este, porém, não é constituido por ocmonídadcs Idêní.Icas ('OI suas cara.!?

terísticas, necessidades e aspirações. Há uma enorme dí sparidade , /lOS vários [~

tados, sobre o papel que cada Universidade deve desempenhar; e o governo central

rã::> p:sa.d. o conhecimento e a sensibilidade para adequar cada universidade às res

pectivas comunidades.

Se, efetivamente recursos públicos não devem ser
repassados a órgãos particulares, deve-se distinguir que na

área de educação existem instituições que, embora de iniciativa
não governamental prestam relavantes serviços à comunidade, não

visam lucros, são órgãos de caráter predominantemente, ou essen

cialmente comunitários.

Não essas Instituições são legítimas mas elas

permitem a democratização do acesso pluralista à escola e são
essenciais para conseguir resposta às demandas por educação.

O outro fator é a concentração dos estabelecJ.mentos de ensino nas Capl

tais dos Estal;los. Com isto, as populações interioranas ou são forçadas a migrar

para essas capitais, quando dispõem dos recursos financeiros suficientes, ou fi

cam privadas deste tip.:J de ensino.
A interiorização, porém, s6 pode ser levada a bom termo pelos governos

dos Estados-Membros, que certamente melhor conhecem. as comunidades interioranas.

Por outro lado, a proposição representa mais um importanle passo para

a descentral.Izaçãc das atividades públicas, tão desprezada !'Ias ações efetivas do

governo.

Daí a certeza de que a presente proposição será acolhida pela Augusta

Assembléia Nacional Coristi tuinte.

Acrescente-se onde couber:

r:-r----------·------Tr.TO/.lU5TIFICloçio----_
""' TUTO/.,lUST1'IC.c;io ......

l§A
• COM I SSIIO DA FAM! LI ÁLó...ô'A'cEii1.fC'ÀCAÕ':·iC-~U7.L-T=U"'R·A-oE;-;E'""'S'""'R"'.O=R";T-~E·S"',-' 800917-1.

'--J:D~A~C.=.IE!óJN~C,."I;,!Al...-"E~T.=E;"C!lNO~L~G~I;,!A~E~D~A~C;cOM!;!;U~N~I~C<.!A:!.X!:II~O~ --J

m Ác: Constituinte CLÁUDIO VILA

Suprima-se o Art. 24 do Anteprojeto da Subcomissão da Educação

Cultura e Esportes.

JUSTIFlCAÇIlO

11 Art. O enstm é obrigatórtn para tcdos,
dos seis aos dezesseis anos, e habilitará necessariamente o aluno para o

exercício ,de uma at.Ivídede prof'Issdonal ,

§ lQ Caberá prioritariamente aos ~lunicípios asse

gurar. ensino básico, devendo, para esse fim, a União e os Estados contribui

rem com recursos financeiros .e colaboração técnica.

o texto do Art. 24, contempla, de forma con

denável, a possibilidade de transferência de recursos públicos
às entidades que tem fins lucrativos e que portanto devem subme

ter-se ao regime de mercado sem subvenções governamentais.

§ 2Q A União e os Estedos promoverão a inplantpçl'ri

de Universidades regionais em cí.dades distantes dos grandes r ontros , conn

forma de nelas estimular é' fixação de jover.s e a cr.iação de pLll:.s de de
scnvolvíncnto int21cctu:.l e sécio- eccnôrücç, 11

JUSTIFICATIVA

~----------------TUTO/.lUSTlflCAÇ;,O------- _

"AI't. A União pronoverá, p_rogressivamente , a transferênc.la do ensino

universitário para a competência dos E:tados.
§1º As universidades redercãs, de natureza cutãrquíca e fundacãonal , t(::,~o

seu patrimônio cedido a título gratuito, para os Estados, quar':J da trsns

ferência de que trata este artigo.

§;2Q A União transferirá aos Estados os recursos financeiros necessários

à manutenção das instituições uni versitárias que passem à sua responsabill

dade,

A propost« , Pfrl ~íntf'~sfl ,prrtenfL' fi>'cr n...

Consti luição .......rês pontos de fundaMPntnl iMportÊncia para a Cd'J2(~Ç'~O a ser

viç-o do País:~

a) a obrig:ltortednde do ens lno , r-rL"l o prr-pnrn

d,,:, j'v", pare , p!?"lr nsnos , Uf1:? ?tiv:'J'c~ pr'1fls r- : ..n..l;

te, pelos Municípios;
c) ;::I crf ação , a partir do ensinu, de polos de

desenvolvimento intelectual e sócío-cconôsüco,

Não cabe disCUSSGO que, na SC'C'i..ert;;.-fo r,,:,,d?:,n:o, •.J1 p~'1'"

n~'" prrf() ner feliz ~ n P:-!s nf'l'... ..; r:~;:""7 r,Q n'j:; ....-r::: suss potenc5nlidadcs

S8 relegs a segundo plano a educação, Trata-se do instrumental básico sem o

qual a pessoa humana não é capaz de exercer a cidadania e de participar da
construção do seu próprio destino . A educação deve abrir a mente do homem e,
num país pobre e de profunda carência de mão -de-obra especfal ízr-da, pre

pará-lo concretamente para uma atividade profissional.



194 • VDI- Comissão daFamílla, daEducação. Cultura e Esportes. daClêncla e Tecnologia e da Comunkação

~
~

AUlOII-- --.--------

RlJlll [l1O l!JBllrS

l~- 'L"'''O'''"'".o''""'o.'",'o.-'------- '-- J-
lllm® 1'1\ rA~H\ \A, [[l1lL:1\1;i\1', l"Ul llU,I\ r I T!U,IE \lA CICNI·\.iI_f. trnuI-

LOGlA,.Dl\.J:Ot.uurnçRo lrJ:l(l/J\.:>llrlCAçÃo------------ ,---. ,--,-~-

Emenda ao Ilarecer do relator da succonüssão da família do menor e do Idusu,

Supr imir do § 22 do artigo 42 O seguinte : " ••• de até 6 anos " •

por outro lado, é importante oescent rrü í zar as ações de

governo , dando preferência , na responsabi Lícace pela execução dos sorvrcos

púhl ícos , aos Municípios, em relação aos Estados e à uruão , Const i tui ]q,PO

sição , para que o serviço atenda à~. exigências da C01TIlII'ld'Jde, apro- ânar o

agente executor do local da execução, Só aSSIm o serviço passa 8 rr-f l ct i r os

anseios da comunid3de E' não a convicção de pessoas estrdnhas aos seus rc .n s'

interesses.

Finalmente, convêm ansast í r' na ncce:J~'lJ 'Je dl' Vlllt~lI~,1\ (1

homem à sua comunidade , oferecendo-lhe condições para realizar-se, sem ter

que emigrar. Fator da maior lmpórtâneia nesse contexto é, sem dúvhL, " pus

sib í l ídnde de (1('[",50 à forfl'~r,.clo sop.-r ior . Daí pOI qUf' se itlC".t '..r~( oi r-ou-.• tln;,l",

COhlQ dí rel.ri z da Const.tt ub.üo, a Int.crIor i z.u-no liJ lI11Lvlj·lllll't d'~ f'lI"I ,""I

pr-rrrl t í r ao jovrrn seu r1nr1Ií1'1Trlm....nto (' cvo lucão , ~jjnrntV':.{1 ](':1 1"; (l('lIt'rírlos

par.t a Rcgiüo d~ ondt.' se u11g1no. $:í ÜSS,lr1 pot/t·j·_·.··-A n.,dl(tl'n .1It'nltd'J

de , sócí o-cconômíca do Inter-ior . brns í Ielro, pr Inr-ipa lnx-ní.r- • n.is ,írcns m:Ji~ po

brr-s , onde 5;]0 malorcs u des::lfio à llltC'1J[ll'nC]D (' nns rf'cur',{lS dl If';(ntr'<1,

para solucionar os impasses que lmp'~dem a melhnrin de v i d.. C' I) proIJIc-sso,

JUSTIFICATIVI1 :

DEVE O ES1ADO GI\RANTIR A EDUCAÇÃO NÃU SÓ PI1RA O LIMl1E ESIADELEClUU NESIE PAHAGKI\FU.

A EMENDA PROPOSTA VISA JUSTAME:NTE ASSEGURAR A CRIANÇA A

EDUCAÇÃO CONTÍNUA, NECESSJ\RIA E GRATUITA.

!J-- .~---_.-------, _'__ "LII"~llCl/cc,, .-:' t·',

COI:'IJ" rfll\ÍL!A., EDlIC'Ar;~Li.~lUp.A~ES'--'~_~_!2'~..!..ç~~~:.:.r:. ~:.~.' :.': '.]1 ,{

"'-':

~
~

o.r--------------- --~TCJTO/J1'..111ICA1;iJ---- .------ ~-- __, ,

E~\ENDA AO PARCCER DO RELATOR DA SUt!CO:,1JSsi\o DA EDUCi\çAO, ru llIi~1I I 1'-,' <"<:LS.

_ ACRECEN1A-SE AO § 12 DO ARTIGO 29 APÓS " .•• REC'URSOS rrNA~nlllll,," 11

PALAVRA "NECeSSÁRIOS".

JUSTIFICATIVA

Suprima-se o parágrafq único do art~go 11 do anteprojeto

da Subcomissão de Ciência, Tecnologia e Comunicação.

A EMENDA VISA ASSEGURAR OS RECURSOS rrNAI~CUROS NEr[~<;:!IJ('S f 1",[1 ~,.,,:. NI ~

RECURSOS. A EXPRESSÃO "RECURSOS" É PERIGOSA PORQUE N:IO ri R'\]ll·. Nó1·\

ASSEGURI\ A ~\ANljTEt:çiio E CONSERVI'çhO IUS PINlll'; Tl},í';llll:, I' 'JL'I VI'" "

EMENDA.

JUSTIFICATIVA

______________ T[7lol_. ~- I .::.':i:----- -. - ----,-

Por ser matéria a ser tratada na Comissão da Ordem Econô

mica .

Js-""'"::"::-=.:..:::::,~": ..:~-~-~~- -:-~~ I ::= I
..... l\0I4. DA FA~lfLlA, EUUCAÇÃO, CU~TURA E ESP.DA CIÊN.E 1EC.E DA CC::'::~NH'~IO

p-~=~- --- r~lt"::~ .._'_"_,..._.,_'_'_'_"_"_'_"_-'- __ _. ~
~

EMENDA AO PARECER DO RELATOR DA SUBCOMISSÃO DA COUCAÇÃO, CULTURA E ESPORlES.

_ SUBSTITUA-SE A PARTE FINAL DO ARTIGO 26, PELA SEGUINTE:

n ••• DISPENSANDO O TRATAMENTO DIFEREl';CIADO PARA D DESPORTO PRClílSSIDNAL e PRIORl

TÁRlO PARA O NÃO PROFISSlONAL",

? --------------.---- TCJ,lO/JI':'Tlf1CM;i:J _

~
~

o DESPORTO NÃO PROFISSIONAL É BASE 00 PROFISSION~L. É NECESS~RlO QUE SI: ES1A{3CLE;.:J.

UMA POLÍTICA DE BASE NESTE SETOR VISI\NDO O DESENVOLVIMENTO Da ÁREA POR ISTO,

TEM DE SE DEIXAR CLARO QUE ESTA PREFERÊNCIA É PRIORIDAOE NI\ rl\RTA MI\GN,l

JUSTIFICATIVA

'-'------------------------
J'JSTIF ICATIVA

Suprimam-se o artigo lO e seu parágrafo úni c o do anteprojeto

da Subcomissão de Ciência, Tecnologia e Comunicação.

Por se tratar de matéria pertinente a outra Cemissão.

- - J

I~ " .., _ Il(.LI.I/( .... • .c/ .hl 1.· .. 1

m----- '''''"--------------.---J §~l['J.JJ~jUILJ~;lE,I~~Q,C"".l!'·~/\L[5f__'I1I\Slflt·F .1Ir,",-f.I!:~ ('['..··'11" j,
lllt!1.;[J~lCU.f.lI,lll..':'_ __.. . .__...

J" .: """"''''''''''01,''''''.''.<0 '00__ J =~.~ r--;;NDA AO PI\~ECER-;;~~~~TOR-;-~~~~~~;~~~~i~~-~[~CA~ilO._~L;l T~J';, L t~,l'lllurS.
nli.llI'~U_[lI~ I!I!!!.L1~,JJIl!~I\Il, CUl.llJRA r I ',I'IIl~IF I1A l.IfNt'lI\ r I[ 11;11111- -
Gl/\ 111\ CU~IUI<lCI\IAlJ - --------------- -'-0<-,,_. ' . ._ ,,,,,,,,""'''<.0- . __ - SUPRIMA-SE DD INCISO IH DO ARTIGO 3g O SEGUINTE:

D1ENDA AO PARECER 00 RELIlTOR DII SUGCOMISSÃO DII FAMÍUA DO t-',[NOR [ DO lDO',II. ATÉ SEIS ANOS DE IDADE".

~__J

SUI3STITUA-SE NO INCISO IrI DO ARTIGD 49 , A EXPRESSÃO" QUATORZE ANOS" pC! Ii "/)[ZE5
SEIS ANOS n

lUSTIFICATIVA

JUSTIFICATIVA

A PREPARAÇilO PARA O TRA[JI\L1ID DEVE SER SCGURADA A TODA MilO DE OORA NilO QUIILrr IeADI\.
NO CASO DD MENOR, A AMPLIAÇÃO QUE A EMENOA rROI'ÍJ[ VISA

GARANTIR ESTA rREPARAÇiío A U~1 NÚMERO MAIOR DE MENORES.

NÃO SE PODE LIMITAR O CAMPO DE AÇÃO OESTE II<CISO U~IA VCZ QUE, VISA ,lUS1111·\[NTE

GARANTIR E FACILITAR A EDUCAÇÃO, QUE É OBRIG/HD~IA A TODOS. SE É (. IUUDS, Niío

TE~1 SENTIDO LlI·j1TÁ-LA.
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lic: Constltuinte BRANDÃO MONTEIRO 11-1• COMISSAO {lA FAMILIA~LI'B1\'/~~'U~~t'Aij~, ..t'lJc.-L""IT10""R""A""'E""""E"S.."Jn-OR"""1t.~S~,u"CA"'---'j 800927·9
'-Jo.,l.~·r;.N!<.J"JA'l..!E:......!T-=E""C.!:!N);.O:.LO~G~I",A"-...!E,"--,Dó!:A~C..:eO.:::M.::::.U:.:.N::.:IC~A.:.:t.:A:..::O~ ~.

r:-.--------------- TUTOIJUSTI',C.t.Ç;,O----------------r

responsaoilidades aos Estados, Territórlos e Distrito Federal
campo do desenvolvlmento cientifico e tecnulúglCO .

ressalta-se que, atualmente, algumas unidades da
ração já adotam tal providência.

no

Fede

Inclua-se, como art. 2º, renumerando-se os demais, no

anteprojeto da Subcomissão da Ciência e Tecnologia e da Comunicação. Sala das Sessões, 02 de Junho dp JY8/.

Art. 2º _ ~ União, os Estados e os Municípios, devem co~

sultar a sociedade, através de suas entidades representativas, quando
da implantação e expansão de inovações tecnológicas que provoquem i~

pactos econômicos, sociais e ambientais, na forma de lei.

f: Constituinte BRANDÃO MONTEIRO

...,. ~._ I'LrNAluO/CO I,"SSÃO/ClJ!.COWISSÃO .- --- •

'CO~ISSÃO DA FA~llLlA, DA EDUCAÇIlO, CLiL TURA E ESI'OR1f S,DA

~
~

JUSTIFICAçÃO

O controle social das modificações geradas pela introd~

ção de inovações tecnológicas se mostra cada vez maIS indispensável ,
na medida em que interferem, cada vez mais, nas formas e conpições de

vida e de trabalho· da população.

Dê-se nova redação ao art. 1º e seus parágra fos e in
clua-se § 3º, 4º, 5º e 6º no anteprojeto da Subcomissão da Ciência
e "ecmologia e da Comunicação.

Art. 1º - O desenvolvimento científico e a busca de a~

tonomia tecnológica são fatores básicos para assegurar a soberania
nacional, compreendendo:

Sala das Sessões, 02 de junho de 1987. 1 - a formação de recursos humanos especializados;

Constituinte BRANDÃO MONTEIRO 11_1
C[)~ll ~SI\O DA f AMlLIN;·'l'\'~'rll1f~~lr.~':"t~E ES,'III<J ES, ,j,1 800928-7

.........cc"-.~I',-,'N",C,-=-,lA"-'E~T:..:E"'C"'N_"[_"11....:0'"'G'_'I'"'A"_'=E:......:oD:..:.,1:......:.C.:.':..:.Jt:..:.1l :..:.JN:.:I..::C:..:.A=J\:..:.O'-- --'
r;-r--------------- TEno'oluSTI'ICACÃO---- j-

11 - a pesquisa fundamental e aplicada;

111 - o desenvolvimento experlmental;

IV - a demonstração de produtos e processos tecnológicos;

V - a difusão e divulgação de tecnologia;

VI - a normalização de técnicas e medidas;

VII - a estruturação de siste~as de Informação científi
ca e tecnológica; e

Inclua-se o inciso 111 no art. 7º do anteprojeto
Subcomissão da Ciência e Tecnologia e da Comunicação.

da VIII - certificação de qualidade de produtos e processos.

111 _ Participação das entidades representativas dos

trabalhadores nos, foruns de deliberação sobre as políticas públicas

para a Ciência e Tecnologia.

§ lº - O Poder Executlvo promoverá o desenvolvlmento
científico e tecnológico para assegurar a consolidação do patrimô
nio cultural, o desenvolvimento sócio-econômico auto-sustentado, a
redução das disparidades regionais, a melhoria das condições de vi
da e de trabalho da população, a preservação do melO ambiente e a
utilização racional dos recursos naturais.

JUS.IFICAÇÃO

Garantir a defesa dos interesses dos trabalhadores no

âmbito da política Científica e Tecnológica.

§ 2º - As ações do Poder Executivo em favor do desenvol
vimento científico e tecnológico devem observar as prioridades emana

.das da sociedade, garantindo-se a esta, a participação no processo
de desenvolvimento e nos benefícios resultantes.

Sal. das Sessões, 02 de junho de 1987.

§ 3º - O desenvolvimento científico e tecnológico promo
vido pelo Estado refletirá prioridades regionais, econ~micas, sociais
e culturais.

§ 6º ~ A Lei garantirá a propriedade intelectual.

§ 4º - A atuação da União, dos Estados e Municípios no
desenvolvimento científico e tecno~ógico deve compor planos e progr~

mas integrados e plurianuais, a serem apreciados, compatibilizados e

aprovados pelo Poder Legislativo.

§ 5º - Cabe ao Poder Legislativo avaliar e acompanhar
os impactos e benefícios sócio-econômicos do desenvolvlmento cienti
fico e tecnológico_

~
~

..._JConstltUlnle llRANDÃII MONlf Jlll'

Dê-se nova redação ao § 1º do art. 8º do anteprojeto

da Subcomissão da Ciência e Tecnologia e da Comunicação.

r:T----::-=-----:~"1.UU.iIIIID/co ...l~S"o/sUIlCDIlfIS.s.O----- - - -- •

• COf:jISSÃO DA FAMÍLIA, DA EDUCAÇÃO, C!JL 1Uftll E ~SI'llHll S,DA

= TtxTO/~U"I,lc.çlo---------------___,

JUSTIFICAÇÃO

§ 1º - A União, os Estados, os Territórlos e o Distrl
to Federal destinarão anualmente parte de seus orçamentos, nos te!
mos da lei, ao desenvolvimento científIco e tecnológico nacional.

A definição do desenvolvlmento científico e tecnológico

deve ser abrangente, explicitando a participação de cada poder neste

processo.

JUSTIFICAÇÃO
Sala das Sessões, 02 de junho de 1987

Assim como previsto para a Unlão, as empresns est3tais

e organismos públicos de desenvolvimento reglonal, cabe estaoelecer
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Dê-se nova redação ao § 39 do artigo 89 do anteprojeto
da Subcomissão da Ciência e Tecnologia e da Comunicação.

Constituinte BRANDÃO MONTEIRU )~
.""""",,;;;-FE-;E"s'7p"'o;nRrT~Es"-,--'D"Ii"~

JUSTIFICAÇAo

A simples maioria acionária não garante o poder de deci

são empresarial e, portanto, não é parâmetro para qualificar uma

empresa como de controle nacional

-:-1 TlXTOIJUSTI'IC...cio----------------.....,

§ 3º - As empresas privadas receberão incentivos, na

forma da lei. para que apliquem recursos no desenvolvImento Científl
co e Tecnológico Nacional, mediante a criação ou manutenção de cen
tros 'de pesquisa e desenvolvimento ou aplicação nas universidades e

institutos de pesquisas.

r:c= Constituinte ORANDIIO MONTEIRO ~
~

JUSTIFICAÇÃO

Ampliar os termos da redação proposta, que limita as
aplicações através de terceiros. As empresas devem ser estimuladas a

participar do desenvolvimento da Ciência e TecnologIa dc formo dlr~

ta, pela criação e manutenção de recursos humanos, e, de forma indi
reta, pela contr~tação e apoio a entIdades e instituições dc ensino
e pesquisa.

Inclua-se como § 5Q do art. 89 do anteprojeto da subcomissão da

Ciência e ~a Tecnologia e da Comunicação:

§ 39 - Ao Poder Legislativo caberá a aprovação e o acompanha"'''n
to dos .planos e programas que' orientarão a atuação. do Po
der Executivo no-campo de Desenvolvimento Cientifico e
Tecnológico.

JUSTIFICAÇ/lO

Sala das Sessões, 02 de junho [j,' 1··/ll
~ indispensável a participaç~o-do Poder Legislativo dos

âmbitos Federal, Estadual e Municfp~l na orientação da atuação
dos Poderes Executivos correspondentes nesta matéria.

~
~

1987.dejunhode02Sala das Sessões,

Constituinte BRANDÃO MONTEIRO

JUSTIFICAÇÃO

Dê~se nova ~edação ao § 2Q do art. 14 do anteprojeto
da Subcomissão da Ciência e Tecnologia e da Comunicação:

§ 29 - Não será admitida a participação acionlri~ de

pessoaas jurídicas no capital social de empresas jornalísticas ou
de radiodifusão, a não ser no caso de partidos políticos.

.-:-..--__:-::- .,-- .. 1.1:"...1l10/CoWlssÃO/autcoMlsSÃO -,

• COMISSÃO DA FAMÍLIA, DA ED~CAÇÃO C~LTURA E ESPORTES,DA

,.".,:- TI:UO/..USTI'IC,lÇÃO----------------.....,

Cnnstit!linte ARANDIID MONTEIRO

JUSTÍFICAÇIlO

Art. 89 - A União. os Estados e os Municípios providenciarão.
na forma da lei. incentivos a pessoas físicas e ju

rídicas que realizem atividades que contribuam para
o domínio do conhecimento científico e a autonomia

tecnológica nacional.

Dê-se nova redação ao caput do Art. 89 do Anteprojeto da Sub

comissão de Ciência e Tecnologia e da Comunicação:

(!l:-------------- AUTO.

1":"1----------------TlXTO/olUSTlrltAçÃo----------- ,

Visa dar maior abrnagência e consistência ao texto

proposto sem alterar sua essência.
Desta forma. no substitutivo os beneficiários dos

incentivos sãb generalizados e os fins destes incentivos me
lhor qpalificados.

A participação de pessoas jurídicas no capital social
de empresas jornalísticas, ainda que limitado a 30% como consta no

anteprojeto e a empresas nacionais, reporta em grave risco'para a

liberdade de imprensa.
Sabe-se q~e os msiores bancos privados do País se as

saciaram, indiretamente, a empresas jornalísticas brasileiras. Co
mo consequência, essas empresas passaram a defender os interesses
do siste~s financeiro privado, em prejuízo de sua independência e

da própria liberdade de imprensa.
Sala das Sessões, 02 de junho de 1987.

~
~CDMISS/lO DA

Constituinte BRANDIIO MONTEIRO

Dê-se nova redação ao inciso I do art. 7Q do anteprojeto da

subcomissão da Ciência e Tecnologia e da Comunicação.

l:.-------------- AUTOIl-- _

.,,----------------TUTO/JUSTI'ICAÇio- -,
Art. 32 - Empresa naciona1 é aque1a cujo contro1e de

capital, e de tecno1ogia de produtos e processo esteja permanent~

mente em poder de brasileiro e que constituida e com sede no País,

neLa tenha o centro de suas decisões.

Dê-se nova redação ao Art. 32 do Anteprojeto da Subcomis
são de ciência e Tecnologia e da comunicação.

P: Const~tuinte BRANDÃO MONTEIRO

1":'1---------------- n:XTOI"'USTI'll~:AÇio----------------_,
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1- Participação dos trabalhadores nas vantagens advindas dos

processos de modernização.

JUSTIFICAÇIiO

JUSTIFICAÇÃO

A proposta de redação do anteprojeto não contempla a
participação da sociedade na deflnição da Polít,ca Científica e Tec
nológlca do Estado, o que se considera fundamental para atender aos
anseios democráti~os da Nação.

o termo moeernização incorpora a expressão automação e se

configura como uma das suas modalidades.

Sala das Sessões, 02 de junho de 1987.

Inclua-se § único ao art. 5º do anteprojeto da Subco

missão da Ciência e Tecnologia e da Comunlcação.

~
~

Constituinte CHICO HUMBERTO

Dê-se nova redação ao art. 3º do anteprojeto da Subco
missão da Ciência e Tecnologia e da Comunicação.

• COt,1ISSÃO OA FAI~ILIÁA' .. ô'A"ED'U'CÁ·Çi\o·~'iCIJL fURA E ESPORTES, OA
N A E TECNOLOGI E OA COMUNILACAO

r:-r Tlxto/.ruST.'ICAÇi.O ---'--,

~
~

EJC CoostlhiÍote BRANDÃO MONTETRO

,- TlXfOfJIJSlI'ICAI;,i,o--------------

F

§ unico - O ensino fundamental público deverá conte~

pIar a criação de centros integrados onde se assegura alimentação
e assistêncla médico-odontológica, gratuitos aos alunos carentes.

Sala das Sessões, 02 de Junho de 1987.

Art. 3º - Empresa Nacional é aquela cujo controle de
capital votante esteja permanentemente em poder de brasileiros e
que, constituída e com sede no país, nele tenha o centro de suas
decisões financeiras, operacionais, gerenciadas, administrativas e
tecnológicas.

1":"1----------------TIEXTO/olUSTlru:AçÁo------------- ----,

l!Jc= Constituinte BRANDÃO MONTEIRO 11-11":"1---------- I"l.EHA'Uo/cQI,IlS';.O/SlJftCOIlISSÃO- ---, 800938-4
COMISSAO DA FAMILIA. DA EDUCAÇAO. CULTURA E ESpORTeS.

~~;;NG;gI-E-----'l=mJ~A-E-BA---é~~\B-----~

De-se nova redação ao inciso I do art. 12 e suprima-se
o parágrafõ único.

JUSTIFICAÇÃO

A explicita;ão dos ~equesitos de controle de cap,tal
votante, bem como da natureza das declsões que devam estar em p~

der de brasileiros se Justifica no reconhecimento de que, nem sem
pre, o segmento de acionistas que detem a maioria das quotas de c~

pital da empresa, tem detido, de fato e de direito, o poder de dê
clsão cor~espondente.

- Sala das Sessões, 02 de junho de 1987.

I - explorar diretamente os serviços postais e de telg
comunicações.

r:-r nnOlolU'TlrlCloçÃO -,

Inclua-se como § 3º do art. 1º do Anteprojeto da Sub

comissão da Ciência e Tecnologia e da Comunicação.

§ 3º - As entJdades de representação dos segmentos s~

ciais envolvidos no campo da Ciência e da Tecnologia terão assento,
voz e voto nos foruns de_ deliberação soore a política, planos e
programas que orientarão a atuação do Estado.

~
~

Constituinte CHICO HUMB~RTO

1iJ,--------------~ ...UTO"-_-------------
C
1":"1===::--;;--=--=:-:==-:----::- 'LU:ARIO/COIol",ÃO/IUlltOllf",;,O ;-;-;-==;;-;::-====:-;:-:-,• CO~ISSÃD OA FAMILIA, OA EOUCAÇAO, C~LTURA E ESPORTES,DA

JUSTIFICAÇÃO

No Brasil, os serviços públicos de telecomunicações e

postais, tradicionalmente, são mantidos pelo Estado.
A Empresa d~~orrei~s e Telégrafos é hoje um padrão

de eficiência em todo o mundo acidentol, apesar das recentes ten

tativas de liquidá-la, praticadas pdr~autoridades ligadas a gry

pos privados.

O sigilo nas comunicações postais, telegráficos e telg
fônicos - dever DO Estado e direito de todos - 50 pode ser assQ

gurado se o Estado prestar esses serviços diretamenLe.

Nenhum negócio ou atividade. na qual o sigilo seJa
importante, pode prosperar se as telecomunicações e serviços po~

tais fôrcm'prcstadas por empresas privadas.

AUTOIil---------------j §
Constituinte BRANOÃO MONTEIRO ~DA

=----:-:---,---,-=",-----:-:--::-:-:-:-7--:----::- 'LUAluo/eOIol."ÃO/Su"ow.ui.o 800939..2
• CO~ISSÃO·DA FAMILIAAOA EOUCAÇAü Ã CULTURA E ESPORTES,OA

E TECNOLOGI E DA COMUNILA AO
r:-r 'Tt:1l0/

olu'Tlflr.,l1;i.o
,

JUSTIFICAÇÃO

A proposta de redação do anteprojeto não cuntempla a,

participação da sociedade na definição da Política Científica e
Teçnológica do Estado, o que se considera f~ndamental para atender

aos anseios democráticos da Nação.
Inclua-se como § 3º do art. 1º do Anteprojeto da Subco

missão da Ciência e Tecnologia e da Comunicação.
Sala das Sessões, 02 de junho de 1987.

§ 3º - As entidades de representação dos segmentos so
ciais envolvidos no campo da Ciência e da Tecnologia terão assento ,

voz e voto nos for uns de deliberação sobre a política, planos e pr~

gramas que orientarão a atuação do Estado.
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Emenda Supressiva do Art. 24

Suprime-se o art. 24.

JUSTIFICATIVA

,I

v-

"i:,-t:- :,~-f
, I

ao !.:! t ri.+_

I~
,<

O estímulo e o 1ncentiyo ã editoração já estão garantidos
no art. 19, não cabendo no texto constituc10nal o apoio para a
sobrevivência de edl~oras de pequeno porte.

Essa reivindicaçâo reflete, mais do que a protecão ao li
vro, interesses corporati\is~as que ?rivj]cgiam esse canal& As

forma~ de ap010 serão objeto das polí~icas do setor.

vês da educação escolarizada a todo cidadão brasileiro;

S 39 - 0s àistintos {alares c ~s difcrcnLes lrngita~ c~istcntes no
Brasil sio rcconhccid~tS c amra~uda~ rc10 Es~r12~ ~ .. ~~~ ~T~~~~V:_~~o

e desen\'olyjm~nto.

I: importante cxpl I c i t ar a abrangência' do que se ,~ .. '", ':c

nio cultural", que no texto do an~cprojc~o cs~5 I~cl&l=l~o

mônio físico.

JUSTI FI CAl 1\',',

~f" 7yio, as criaç5es artísticas, as ~ecnologias, o~ra~, documen.os,
','! os locais e sítios de valor hi'S1tórico, ambiental" artístico,

arqueológico, es~eleológico) científico e ecoló~icc;

§ 2~-O conhecimento da língua portuguesa, fator maior da unidade
C' Lrrtegr acfio cu1 ri.ra; do rn:s, f í ca \ls~t;ur;l..iC' 1'.. 1C' l~-:'.t(io :ti;ra-

I

IV - pela recuperação, registro e difusão da memórLa soci
aI e do saber das coletividades;

V - pela garantia da integridade e da autonomia das cul
turas brasileiras:

VI - pela adequação das políticas públicas e do~ projetos
de iniciativa governamental e privada ãs referências culturais e à
dinâmica social das populaçõ~s atingidas;

VII - pela preservaçâo e desenvolvimento da líng4a portu
guesa, principal fator de unidade e integração cultural, bem corno

das línguas indígenas e dos distintos falares existentes no país;

VIII- pela promoção de urna educação referenciada no conheci

mento e na valorização da história e da dinâmica cultural brasilei- :

EMENDA SUBSTITUTIVA AO ARTIGO 18

Art. 18 - O Estado garantirá a todo? os cidadãos a partic!
pação igualitária no processo cultural, e dará proteção, apoio e i!!.
centivo às ações de valorização, desenvolvimento e difusão da cult~

ra, em sua pluralidade.
Parágrafo Onico - O direito de participação no processo cu

tural ê assegurado:

- pela liberdade de expressão, de criação e de manifes
tação do pensa~nto;

11 - pelo livre aCESSO à informação e aos meios materiais
e não materiais necessários à produção e apropriação dos bens cult~

rais;
111 - pelo reconhecimento e respeito às especificidades

culturais dos múltiplos universos e modos de vida da sociedade bra
- -s Ll e Lr a ;

õ.T----------------Trxro/.1u'r",c.~io----------------_.

____-:::;co:::.N:::::S.:.;TI:..:T:..::U~IN:.:..:T:..::E:...C::::H.:.:I:..::CO~H:::::UM::::B~E::.:R;.:.;TO::....-----------J1'1".i~r ~]
m--:====--,-__=;- 'L..ÂIUO/COM11alO/luecOlflllio::-:=:-:- --,. '='. I

COMISSÃO DA FAMfLIA. EDUCAÇ1\O E CULTURA " It,'
._~_. - - ~

ra;

JUSTIFICATIVA

mente cultural dos meios de comunicação social e seu uso democrático

X - pelo intercâmbio, cultural interno e externo ao país. I;=J
_._._--~

DLPUT1,DO rIJ'i.VIO P1\UIIER DA VEIG1\

I';T----------------TUTO/olU'TIFlCA~io----------------....

- pela preservação e ampliação da função predomlnante-IX

A Cultura ê constituída de práticas inerentes à existência

social cotidiana e histórica do ser humano e sua participação se dá

de forma múltipla e variada. Cabe ao estado garantir essa participa

çâo em todas as suas formas.

Tratamos de dar clareza aos "direitos culturais" de que tra

ta o anteprojeto do relator.

Art. - Não haverá censura de qualquer espécie so
bre livros, jornais, revistas, periódicos, cinema, pecas teatrais e
qualquer tipo de espetáculo cultural ou diversáo pública.

Parágrafo único:- Lei especial disporá sobre a ~ri
ção de um Conselho Nacional de êtica, connosto por ~e~bros da socie
dade, escolhidos pelo Congresso Nacional, para classificar a litera
tura tipicamente infantil e as programações ~a telecomunicação bras!
leira. ~,.-•.._-

JUSTIFICAt;to". -

f:..
--_ - --------Al.TOP---

l P~ST: ft')\"ji- GU\'~i\~IXll\' -n: 'lll"~!.~1 \: .\

Emenda SubstItutiva ao Artigo 229 do An~~~t2

Art. 22 - O Est~do p~omoveT5 c 3polar~ o Je~cnVOl\!II'cn:0 ( prc!c
çio do patT~m6nio cultural brasileiro mediante a fiCa0 de llnião,

dos Estados, do [llstritc Fcdcr e I e dos Mtl-;l~ri'lC=,

§ 19 - O -3t;~m3~~o =Ul~l.~~~ de que t~J~n c~tc artig0. [ C0PS~1

tuido dE .\ens de ~atcrc=n TIldtcrial c lm3~cTl~1. indlvl~u.!lS e

coletivos, por1:a:1:Jres de referênc1.a à5 iãentic::jes c d memÔrl2. dD~

diferentes gTtJpCS e classes formadores da sociedade br~silcira,

ar incluieas 25 fOT~as de cx?re~são, os modc~ e~ !~:c~ e de CQ~,r-

Na legitiMa defesa da familia brasileira, entende
mos não noder a sociedade deixar escanur esta excelente oportunidade
representada nela 1\sse~~léia ~acional Constituinte para regular a ve
rifica~ão prévia ~a programação das emissoras de televlsão, seg~~do
o criterio de horario.

ConsideraMos que a instituição do Conselho ora su
gerido será nossIvel evitar que a nrograracão das enu ssoxas televis!.
vas continue a invadir os lares bem formados, atentando contra a mo
ral e os bons costu~es e ofendendo a diqnidade da fam!lia brasileira,

DeveMOS esclarecer que a nresente iniciativa cecor
re de centenas de Milhares de telefonewas, cartas e suaestões recebi
das pessoal~ente, o que nos estiMulou a propor a sua incorporação aõ
novo texto constitucional, razão Dor que confiamos em sua aprovação
oelos eminen~ce~cõleqasConstituintes.
. Cremo~ ser necessário distinguir a verdadeira libc
dade de comunicação dos excessos que em seu nor-o são comctidos, já

,sue hoje, no ch ariado "hoxâza.o nob re " da televJ.são, o Slual ó justam,,!!
te aquele mais assistido pela juventude brasileira, sao Mostradas ce '
nas de sexo, de nudez e de violencia, além de espetáculos pornográfi l

'cos, os quais deniorem a moral cristã, de forMa nroMIscua, ante a im,1
~otencia e a omissão da autoridade constituida. -I

Nós também estamos fazendo a nossa opção, e ela ã
pela progr2mação televisiva sadia, vo~tada para o lazer, à cultura.
,a inforll'açao. I

I Julgamos que a censura deve ser livre desde que o
'cidadão pela sua prónria vontade escolha o livro, o filMe, o jornal;
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I,
JUSTIFICATIVA

Considerando que a definição do patrimô~io se dá a parti~

dos significados que possui para a populacão e, reconhecendo que,
o elemento básico na percepção do significado de 11m bem cult!!. ~'

ral reside no uso que dele faz a sociedade, achamos indispensa-: .
vel gravar na Constituição, além dos bens do patrimônio já s! .' \:

cralizados oficialmente, os bens e valores historicamente Lea it í r 'i
mados pelas coletividades e os produzidos e transformados ~oti·l'
d'ianamente pela dinâmica social. I'

Entendemos igualmente lndispensável destacar a rC5nonsabili
ddde d0 Estado quanta i lntegrl~a~e ao descn~olVlt,IC~10 Jas cu!

turas formadoras da sociedade bras11eira, cemo forma de resgu:,r
'dar a pluralidade Cultural da naçio. Para isse, nropoLos o de.:'.
locamento do 19 parágrafo do artig? 19 do anteproJeto, ampliado'
e com nova T~dação, para que con$titu~ parágrafo únlc0 do artigo
de que trata esta emenda.

------------ Pl.lllo....r./c:.w ~!o;,...,!.""::"",,,_j,o

Constitu1nte GU~II.:RCINDO ~!ILIlQl.Il;ll',_l_'J.;_''l_'o "]_1~
. J .__~~~,;;

Emendas ao Art. 23 do Anteprojeto

~lodificad3 e anr-Lí ada a redação do ,Caput:

Art. 23 -'~ica assegurada a liberdade de expressão. de cria
ção, produção, circulacão e d1fusão da arte e da cultura~.

"~u. peça '~eatra~'que deseia cultuar. Todavia quando o espetáculo ;
bio é escolhida pelo cidadão - Denetrando no seu lar sem Dermitir a
••co1ha do seu espectador - comO é o caso de televisão, deve existi
IDeste particulare um instrumento caoaz de melhor garantir a sua in~
,voluntária audiência, preservada, se~re, a ética, os bon~ costurne~,
O nível capaz de garantir ao nanor, ao adolescente =apropria fan1
lia, os melhores ~ro~itos do que se apresenta ao pUblico influindor
na sua subjetiva vonta'de. .

1I!I!Il'f------------- AUTO'-- •• _-

Modlí1C~do a red3ç~o do S ]~:

§ 1 ç _U J\ão haverá censura de qua) quer e spê c j E' !'{'IPTC 1 j, TOS,

jornais, revistas e outros periódicos, filwes ~ ~íd~, pecas tea
trais, e aualatJer forma de eXPTe~são e espc~JcU]0 c~~t~T~] ou dl
re r s ôe s públicas".

~ubstituído o § 29:

\} -,

"~r:=ho~;:-t~'~;;c' 0'1':-;"10 J.l:1~~~ ...__.

;cr--~Om1~~ã~~~ ~:: :;~i.~-;~': O" _,:~.~~ ~.~"'~;:~::~_:: .: '. -

_ ·[)· •• .!u - ~:

i._----'

I
...J

§ 29~-"A ação do Estado em relacão is diversõe. e espet5cu
105 ]i~j:ar-sc-ã a informar ao público sobre a n3tUrc~~, contc~

do e adequação de faixa etária; e em relacio à program~cio de t~

Lecomun i c a c óc s , apenas ã t nd i cn câo de ho r.Ir i o c f a i xu e t J r i a'".

Emenda Sunressiva do narigrafo 19, Art. 19

Suprima-se o parágrafo] 9 do a r t i go 1l}. q.ic "t r ,:t.1 li,l:-' man .

festações da cul tura popu l ar, i n~ í r c n.i c .3 fr~' - :Or.1 ':: 1 : 1.. : •••

Amplia-se a garantia da liberdade a í ns t ân c í « n r í nc í r a d.:

exp re s s â o e da c r í ucfio , d a cb r.r (.> (li."" r...:'·~~.!t1'C'ntC'~ t a l c omo r. p'j

tClldl~C u~iYcrsdlwcntc, Scnl ~Olldlcion:lnt~~.

Mantén,-se o § }9, il:'CJl~.:: s.ubs r t t a í ndo a p·al:n·ra "c i nc ma"

por filmes e vrdeos, considerando o meio e]ptr6nico ntllulrnentc
tão difundido.

Substitui-se o parágrafo 29 fixando limit~s à ação do Estado
sem definição de mecanismos, pois estes deverão ser objeto de l~

gislação ordinária, passível das reformulações e atualizacões ex.!.
gidas pela dinâmica cultural.

JUSTIFICATJYA

Sugerimos a t r ans fe r ênc aa do pu.r,~f;.rul·C: ]\ do .17~. 1~ pa r.i

outro artigo que t r ate da àC:::J.::ici:t-$.. c ::lTot:'':i:.) :1:' ~:::;l~'Õ:l:' CU~

tural.

Entendemos que o 'pcr-&:';TJfo em qd('s~ão (>~~; \.leslv ...ruc , ili:,.

constituindo matéria objeto ãe incentivos e vantagen. IIO~ termo~

do caput àc art. 19 de anterrp}cta.

,~_"",,------ TUTO/.lUSTIFlCA;io------------ -- _

\

!r': Const1tuJ.nte OTAVIO ELlsEO __n •• n._ "J
:l!' PLlIfAluO/cOinssiO/ClIICO_.ssio---------- -- - J
' a:missão da F 'I . Educa~;;o e Culturai anu. 13, ~ 8

.--1
EMEJIIDA I

800947·3 I
---'

Inclua-se como art1go:

Art. [ ... ] - Os danos e ameacas contra o patrlmônlo ,cul
ral serão penalizados na forma da lei.

Inclua-se como artigo, onde couber:

Art. [ ••• ] - Constituem patrimõnio cultural brasileiro os
bens e valores de natureza material e imater1al, tomados indi
vidualmente ou em conjuntos, portadores de referênc1a às identi
dades e i memória dos diferentes grupos e classes formadores-da
sociedade brasileira, aí incluídas as formas de expressão, os
modos de fazer e de convívio, as criações artísticas, tecnol~

giàs, obras, documentos e os locais e sítios de valor históri
co, paisagístico, artistico,.arqueolõgico, espeleológico, ecol~

gico e científico.

Parágrafo Onico - O Éstado protegerá, em sua integridade e

deS;nvolvimento, o patrimônio e as manifestações da cultura p~
pular, das culturas indígenas, das de origem africana e dos v!
rios grupos imigrantes que participam do processo civilizatório
brasileiro.

Parágrafo 19 - O direi.o de proprJedade sobr~ bem do p!
trimônio cultural será e>.ercido em consonância com n ~ua funçãos~

c i a l .

Parágrafo 29 - Cabe a toda pessoa física ou )urídJca a
defesa do patrimônio cultural do país.

Parágrafo 39 - A omissão do Estado em relacão i proteção
do patr1mõnio cultural const1tui cr1me passível de punição media~

te ação popular.

JUSTI FI CATlYA--------
Este artigo e seus parágrafos remetem à co-responsab11i

dade do Estado e da Soc1edade na proteção do patrimõnlo cultural,
cabendo as ~ançõcs não apenas à sociedade civ11 mas também aos
Poderes Públicos tanto por transgressão quanto por omissão.

r
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Emenda Substitutiva ao Artigo 22 do 'ntcproicto:

Art. 22 - O Poder Público, respaldado nor consclh05 r~

presentativos da sociedade CI\ll, promovcr5 c anolnrJ o desenvL!
vimento c a protecão do patrlmôniç cultural hrnsllelTo. atrdv6~

de- anvent ãr í o s â s t emât i zo . r e g i s t r o . y:s::.:f.o. ~., t:. ...r.,lmcnto ••lq.~_~.

s i c âo e àe ou t r as formas de acn.rrc Lamcnt o c ~""·Q5fr\.lcii(\. a~=am co

mo de sua valorJ.~3,ão e àifusne.

Parágrafo OrrICO - A União. os Estados, o D'i s t r r t o Fede
Ta: e os Munici?Jos destinarão anualmente recursos orcament5rlOS

para a proteçã~ e difusão do patrImSnic cultural, a!~e~urande:

1 - a conservação dos bens tombados que sejam de sua
propriedade ou que estejam so~ a sua resnonsabilidndc direta;

11 - a criação, manu~enç~o e'apolo ao funCIonamento de
bibliotecas, a rqu í vos , museus, e snn co s c ê n í c o s , c í ncn.a t o rr.If Ic o s

e musIcais, c outros espaços a quc a coletIVIdade atrIbua signi
fIcado.

/\ cmcn da sub s t i t u t l v c c vp l r c i t u ~J L(l-tt'sJl('l!!:-.al'll.1~..It;\" C.'t?

tre o Pode-r Púhl:ico c .1 So c t c da dc, C:\ 1] Ild li..:!!..':;" •• ~I.... ;.J-:.r.I.I·..Inl~'

cultura], com ba~c na compreesnão abrangente de patrlmônlo, e ln

dica as medidas específicas dc apo ro 110 Se'U dc scnv 01 \ i mcn t o c Jlr~

te,50.

resultantes de desenvolvimento tecnológico nacional, guardando, sem
pre, o ideal da liberdade científica.

JUSTIFICATIVA

O texto é consen~o. Procurou-se apenas dar forma ao dese
JO dos eleitores dos quais nós, Constituintes, somos mero representa~

teso

--------------------- -----
':'T__----------- AUT••-------- _

JOS~ ELIAS MOREIRA ~

[!J
r-------~----:: 't.tHÀJtIO/CCIll:ISS40/SUilCOUlssio.- _
~ ~

_ .Jf...L.Lf
1':"T---------------TUTO/"usTlrlcAr;i.~------_. .--__"1

Artigo )2

SUprlmam-se o artigo )2 e os parágrafos 12 e 22 do antepro
jeto da Subcomiss~o da Ciência e Tecnologia e da Comunicação,

JUSTIFICA TIVA

Por não ser matéria pertinente a esta Comissão.

Destaca, no § ]9, a obrigação do Estado na conservaçãodos
bens tombaàos e no § 29, a criação e manutenção dos espacos cultu
rais extensivas àqueles espaços ofIcialmente não consagrados mas
legitimados pelas cqletividades.

fi AUTOJt---

C:DEPUTAOA MARIA LUC+A MELLO OE ARAUJO

"..--------:-------- TlXTOIJU:'lilICA,.iJ----- ----- p

JOSE

VIII

r::-r TItXTO/.lusTlrlc..ç.o .....

COMISS~O DA FAM1LIA, DA EDUCAÇ~O, CULTURA E ESPORTES, DA CIENCIA E

TECNOLOGIA E DA COMUNICAÇ~O

SUBCOMISS~O OA EDUCAÇ~O, CULTURA E ESPORTES
Art. 11 - A Uni~o aplicará, anualmente, nunca menos de vinte por

cento, e os Estados, o OistriLo Federal e os Municípios, vinte e ci~

co por cento, no mínimo, da receita resultante de impostos, inclusi

ve os provenientes de t r ans ferências, 'na manutenção e desenvol vimen-

to do ensino.

--------J

suprima-se o parágrafo 12 do artigo 12 do anteprojeto da Sub
comissão de Ciência, Tecnologia e Comunicação.

JUSTIFICATIVA

A matéria tratada neste parágrafo deverá ser objeto de legis
lação ordinária.

mr-------------I,UlOf(r: JOS~ ELIAS MOREIRA

~- - 'Llf.,I$lIO/eeUIS$;,O/SUOCOlolltlSÃO_______ _. "__

L- J{7T7T- _

r
'·-õê--;;;-;~;i~te redação ao ~~t"{~~T"2t' -- - - o_o.- ..

Artigo 22 - O mercado interno faz parte do patrimônio nacional.

Parágrafo único: Caberá ao Congresso Nacional decidir so
bre a reserva de mercado de bens e serviços, determinados por lei, e

JUSTIFICAÇ~O

A Constituição em vigor consagrou o princípio do estabelecimento

de limite mínimopara a manutenção do sistema de ensino. que visou a

correção de uma séria distorçãO do sistema educacional brasileiro ,

que contando com recursos que oscilavam em torno de quatro por cen

~o do orçamento anual da União, vivia na penúria, não cumprindo e-

fetivamente as suas finalidades.

~ universalmente aceito que não há como pretender um desenvolvi

mento acelerado de um País se não se define como real prioridade go
vernamental a Educação. Assim ocorreu em todos os países do mundo que

vieram, posteriormente, a atingir níveis de desenvolvimento compatí

veis com as necessidades do seu povo.

A adoção do nível de aplicação proposto, sem dúvida, virá a possl

bilitar uma melhor assistência aos jovens estudantes no que se refe
à sua formação intelectual com reflexos altamente positivos para o'f~

turo da Nação.
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(yõEPUTADA MARIA LtlCIA MELLO DE ÀRAtlJO

mr--------------- TfnO/"'U'TI,.C..çio----~------

II~I
~ ---===- -~--I 80095,...w..---------::-- rLEN"1Il10/co.u'sÃo/suaco ...,'Ão----------

t W1

Suprima-se o Art. 21 no Anlopro)clo ela ::;tlhC()1I11~8;)O da r;
ducação, Cultura e Esportes, renumerando-se os dmnnis.

Tolis 1I.. ·111c1.15 I1CVPIO :.or ob jr-r o .Io di lIr.ltln I '.llliln, lJH-lq

sivc quant.o à r1 i apon r b i 1 idnde o r ç.uno n i cír la elo l"'·)t cHio, r-mbo r a UC

l J'.1 t,e d~ i nc on t i vo ;; cu l t 11rn •

Não nos parece que se deva impor ao R~t.H~O, i nd i ac r i,

mi nadamnnte, a orguni:.'ilc;iio, mnnutcnçào e apo 10 no flllH" i ona 111 C'11lo

de bibl iotccas, arquivos, mus ou s , cent 1'05 <.10 .r r t.e c de o-s t.udo s e

r'n:-::o i nocasas de c u Lt.u r a , inlcgrdc1cls ou abo r tn s nos :=ds. l'll1cP, (10

e às comunidades.

I - Garantia de ~nsino fundamental com duração mínima de oito anos,

obrigatório e gratuito, tendo o início a partir do desenvolvimento

psico-motor, nunca podendo ultrapassar a faixa inicial d, sete anos de

idade, a não ser em casos dé doença, não havendo quaisquer tipos de

discriminação e sem fixar limites para seu término.

COMIssno DA FAMtLIA, OA EOUCAÇ~_~E ESPORTES, DA CICNCIA E

TECNOLOGIA E OA COMUNICAçno

SUBCOMIssno OA EOUCAçno, CULTURA E ~SPORTES

Art. 3º - O dever do Estado com o ensino público

JUSTIFICAçnO
'--=--------,<~--If___---{---"--------------

A presente emenda tem por finalidade, minorar a condição de segrega

dos à qual estão expostos os menores que, possuindo desenvolvimento in

telectual superior ao da média são obrigados a cumprir exigências regu-

por ----- ----.-----AUfOIt----·-

!J<'l"ltnrlO rn~NCTSCO 1lT6;I':N~;S
-~--- ------_. -_._-- --- - - -- ~-- .

lamentares que inibem e atrasam sua formação e muitas vezes provocando

um natural desinteresse pelos currículos escolares q~e já lhes são ul

trapassados.

-- -- - unO/.lUSflfl'''ÇÃO

Suprima-se o Art. 24 do Anteprojeto da subcoun sRão da
Educação, Cultura e ERporteS.

""'..- TUTO/.luSTI'rc"çio----------------~

Não compete ao Estado, sRlvo m~lhor j1Jl/n, Cl1icl.lr da

sobrevlvência de atividades de iniciativa privada.

W..-------------- AUTO" - - - - - - - - - - - - - - -,

[- ANGELO MAGALHAES

I'Lt:NA'UO/COIolI3SiO/SUICOMI"ÃO------------]

~
~

o dispOSltivo, se aprovado, ensejará priv~légio

JO mínimo, nio deve ser norma constltucional.

--- --------'/. ---/--_.- _1 -- .L _

---._---
que,

EMENDA MODIFICATIVA

Modifique-se da Redação Final da Subcomissão da Educação ,
CUltura e Esportes, o ~t. 79, que passa a ter a seguinte reda 

ção:
- -- T(lITO/.rUSTlrlC:AçÃo

"Art. 79 O ensino é livre ã iniciativa privada, 0b

servadas as ~s~ções legais."

Suprima-se o Art. 25 do Anteprojeto da SlI1>eollliBhiio da

,Educnçào, Cu I t ure e Esportes.

JUSTIFICATIVA

~ incomum, nas Constituições, o estabelecimento de restri
ções ou proibições. A Lei Maior, em sua essência, visa a gerar
e assegurar direitos. A regra mais usual é a de as proibições
constarem na legislação ordinãria. A manutenção do disposto no
referido artigo, nos atuais termos, seria discriminar este ramo
ãa iniciativa privada, ~al~ez o único setor atingido por tão ~n

cisiva restrição, em flagrante disparidade de tratamento COM as
demais atividades da iniciativa pri~ada onde, ~nclusive, pre
vê-se, não raro, a existência de incentivos fiscais.

Evitar a cxclusivic.1dde da Un r âo em legi:3]dr :~()1Jre o,:!

ta matéria.

v-- -r--' ---+---,L_ - ?_ "."-. - o , -

_J
------ --- -- - -- - PLUf&IUO/coulssio/SUIICOMI"~.i.O_

& ("...omis~[io di) Fi:un~11f..'1, c.1n.Ec111Cõc;ào, Cultura c E::.rortl..s <1.1 CJc";m-j;J
e Tecno!Q9.l-ª-!L0iLCorm Jill~QÇªº .:. :J
.-----.---------- TUTO/.lUSTlfICAÇÃO- ------

Suprima-se o Art. 26 do AnteprOJeto da SubcOlussão da E.
ducação, Cultura e Esportes.

JUSTIFICAG-LQ

e

,
.-------

//I

u.mador~s!Do.

Não deve ser preceito constitucional o trdtc1l1lC"nto dif~

renciado para o desporto profissional e não profisRiol1ill. LegislÊ,
ção ordinária deverá cuidar da matéria, inclus~ve csp~c]ficnndo,

claramente., a diferença que deve haver entre profissl0nalic.;1I10

• ----- -- TtXTO/.lIJ!>uru....çio ••

Suprima-se do Ant e pro j e t.o àa SUbCOIl1l5SZ1o da r(hH.:"ç5o,

Cu l t ur'a e Esportes, o artigo 17 r criume r ando-r s c os (lt'lllnlS.

,:U! JL?~ _T E LC ,,__ç Ã Q
Não se t ra t.a de matéria que deva C(lll~t ,. r .in Cl)tlst; lui

ção , Salvo melhor juLzo , a norma lá está e s t abe l oc r da no Art. ]5
do mesmo anleprojeto da citada subconn ~s~o (lc] r(l11r,:;H;;;O, C'1111 lira
e Esporte'5.
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____________ - ...utO~---·----- --- - --- _

FRANCISC~_~LO_G_EN_E_S . J

_____• Tl7TO/Ju:,tllll::t>t)J--r:"I---------------- T(l"TO/Ju .. l rlC.Vt~ _ •• -----

Artigo 8º

r----
Suprimam-se O ar t i qo 23º e seus parágra fos lº e 2º do antepro
jeto da Subcomlssão da Educação, Cultura e Esportes.

Suprimam-se
teprojeto
cação.

o artigo 8º e os parágrafos lº, 2º, 3º e 4º do an
da Subcomissão da Ciência e Tecnologia e da Comunl-

JUSTIFICATIVA

JUSTIFICATIVA

Por ser matéria a ser tratada em legislação ordinária.

_.."----------------

,.,." ·TtltTO!Ju:,,T·rtCAçÃJ - -._-_

JUSTIFICATIVA

RITA FURTADO

Por ser matéria pertinente a outra Comissão Temática.

Suprima-se o artigo 22º do anteprojeto da Subcomlssão da

Educação, Cultura e Esportes.

rr ---- êJ
l

'------_-.J

~
~

Artigo 6º

por se tratar de matéria que deverá ser regulada em Lel Ordin~

ria.

Suprimam-se o artigo 6º e os parágra fos lº e 2º do. anteprojeto
da Subcomissão da Ciêncla e Tecnologia e da Comunicação.

r:"I-----.----------- 1rTlO/"'\I ..T"''" c.i.,... --- ._--

JUSTIFICATIVA

Por ser redundante e a matéria ter sido tratada no artigo 5º
deste anteprojeto.

__________.__ - ._ 't.., .. /J\"~ I .~~ ~-

RITA FURTIIOO

r:"I---------------- TUTO/JUSTI ..ICAÇio ......

Suprima-se o parágrafo 2º do artigo lSº do anteproJete da Sub
comissão de Ciência, Tecnologia e Comunicação.

Dê-se a seGuinte redação ao art1go 10 do rulteproJeto da 3ubcom1s..
são da CiêucJ.a e Tecno Logaa e da Comun.i cação s

JUSTIFICATIVA

"Art .10 - A .ruf'or-iuaç ão é um bem cul Lural com uma função so

c i al , Todo C1<1.,,'- ~em d1re1 to, sem r-oa t r rç ão de qualquer natureza,

ã 1110! dade de t i-auanu, t i r e roceber a.uI'or-uiaçê es , idéias e op.im.õe s ;"

Por ser assunto da competência da Comissão da Ordem Econômica.

..,. TUTO/:luSTII"ICAÇio -,

Dê-se ao Art. 3º, a seguinte redação:

Art. 3º. Considera-se empresa brgsileira ou nacional aquela
constituída sob as leis brasileiras e que tenha sua adminis

tração sediada no País.

Parágrafo Único - As empresas brasileiras ou nacionais, cuja
maioria do capital com direito a voto pertença a pessoas físi
cas ou jurídicas residentes ou domiciliadas no exterior, te
r ão sua atividade regulada em lei, tendo em vista os objetlvos

nacionais prioritários.

~
~

- h • __ ]

RITA FURTADO

0r---------- PLf","'''10/cOWISSÃo/sUICO'''15SÃO ----

ê

Justl.f~cat1va

f\ .lUé1a our-a e o.unp Lcc <la que a 1'1 r o rurnç ãc é um bem no c i a L

não atcude aos nro ce.i tos de sua amnl.a o dl.'",ocró t i cn dJ.I IUJão • fintes
de tudo, a .i nf'o rmaç ãc é uaz. bem cultural. A fuur..ão uo c r a.l é C'

temente J.uU.lscut-ívcl. T'orélu. cuburo t ê-rLa o. uma u.narra co c i n.l 00<10

s rgm I'Lcar que a nu to r i dade conat i tuída, "em nome da so cicdade " ,e,2

t abe Leç a controles lIldeseJ áve1s.

não devemos oeruu, t.i.r , de f'orma uouhumn, flue o 'xorcL (ao do

di.r-o í to de u.an.i f'o s cação do pcnaruucu t~J o a 1 LbÚI dado de ruf'or-mar- c

ser- i uI'ornrado sofra qualquer esnécic (it::! r.': tr 17ft/). Sobre t n i a te

mas não pode pzur ar qualquer s.ombr-o, de J:: ~ ufa, por IIIfu.llIla quo sOJ a.
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DEPUTADO Ol!VIO DUTRA

Artigo - A lei assegurará aos empregados autores de inventos industriai!
patenteados, cuja propriedade pertença aos empregado$~ uma
participação econômica auferida pela comercialização desses
inventos.

Inclua-se onde couber:

i!J
Subcomissão de Ciência e Tecnologia e da Comunicação.

=---------------TIUO/oolUSTI'ICAÇio-----------------,

11-1'. COM. FAM. EDUC. CUlT•~~~:·~~'E~'C~~'u~o·;~'~-N-O-l-O-G-I-A-E-D-A-C-O-M-.--, 800971-6
......._-------------------------'

JUSTIFICAÇÃO

A proposta acima dá à empresa br~

sileira a definição que já consta da lei das Sociedades Anõnl
mas e que melhor atende aos interesses nacionais porque não é
discriminatória nem afugenta o investimento estrangeIro. A

esta preconiza tratamento jurídico específico, alIás como o
fazem todos os países modernos. Em todos os campos a regra
geral deve ser a da identidade de tratamento exceto quando a
legislação ordinária defina di ferentemente, em casos espec i aí.s,

f:I--------~~UR~';~~-----·------· --- . - EJ
-------------- __J EMENDAP---------- .. L~I.;\.1l0/C( 111', • /::'lI,,':Ol,ll' .. , 8009694

_______-1.,J_,__. J
I-:T---------- l[nO/J.I:,TlIlI: çt.~_. __• -

Oê-se a seguinte redação ao artigo 2º do anteprojeto da Subcomissão
de Ciência, Tecnologia e Comunicação.

Artigo 2º - A lei poderá estabelecer mecanIsmos temporários de reser
va de determinados segmentos do mercado Interno para bens e serviços
resultantes de desenvolvImento tecnológico nacIonal

Justificativa - O dispositivo visa estimular a criação, por parte dos
trabalhadores, de inventos que contribuam para a elev~

ção do estágio de competitividade de mercado das empr~

sas. Além disso, incentiva a criação, aperfeiçoamento
e nacionalização de produtos e processos tecnológicos,
na medida em que reconhece aos empregados uma particl
pação dos lucros dos empregadores oriundos da explor~

ção econômica de patentes resultantes de inventos por
aqueles realizados.

Subcomissão de Ciência e Tecnologia e da ~omunicação.

= T.XTO/..USTI'ICAÇÃO ....,

FAM. EDUC. CULT. ESP. CIOCIA E TECNOLOGIA E ClMJHCAÇI10

JUSTIFICATIVA

Os mecanismos de reserva de mercado devem ser temporári
os para evitar a perpetuação de um privilégIo e estabelecidos para
segmentos determinados du mercado para assegurar adeq~3dos ní,eIs de
proteção à bens e serviços resultantes do desenvolvImento tecnológi
CO nacional.

DEPUTADO OlIVIO OUTRA

_________ I'LlIfA."o/cONI'sio/au.COlfISsio-----------

t!!O;.
~
~

Inclua-se onde couber:

"" TUTO/.ruSTl'ICAÇio-----------------,

Incluir, como parágrafos no art. 19:

Subcomissão da Ciência e tecnologia e da Comunicação

Emenda Aditiva ao Artigo 19

t? DEPUTA DOlIVIO DUTRA
,.,., I'Lllf""IO/COlflssio/aulcOlllSSio -,

COM.FAM.CUlT.ESP.CIENCIA E TECNOLOGIA E DA COMUNICA no

~
~

Artigo - Em cada órgão de imprensa, rádio e televisão serão constituI
do um Conselho Editorial, com membros eleitos pelos profis
sionais de Comunicação, incumbido de definir a linha de atu~

ção do veículo.

Justificativa - A emenda proposta visa assegurar a pluraridade das
fontes e a participação dos profissionais da comuni
cação na definição da linha de atuação dos veículos
de comunicação. Dessa forma estará se descaracterl
zando a prevalência dos interesses do empresariado
sobre o que deve ou não ser publicado ou veiculado

para o público.

b)

do co
ao avan
interna c)

atr~

dos

forma

~
~

Para Subcomissão da Ciência e Tecnologia e da Comunicação

Os Incisos I e 11 do Artigo 7º do Anteprojeto, passam a ter a segui~

te redação, acrescentando-se os incisos 111, IV, V e VI

Inciso I - Participação dos trabalhadores nas vantagens advindas do
processo de novas tecnologias através de:

a) Redução da jornada de trabalho sem redução do nível de
emprego;
Distribuição dos benefícios à população em geral
vés da redução de preços ao consumidor e melhoria

serviços prestados;
Distribuição dos ganhos de produtividade como
de impedir a concentração de renda.

COM. FAM. EDUC. CULTo ~SP. CIENCIA E TECNOLOGIA EOA COM
,.,.,. TlXTO'''USTI'ICA''ÃO --,

= pI.IMalllo/couluio/aulcoIlISsio-----------,

fJ DEPUTADD OL!VIO DUTRA

JUSTIFICATIVA

Por outro lado, é imperativo a apropriação crítica
nhecimento produzido universalmente, condição essencial
co da sociedade brasileira e sua integração ã sociedade
ciona1.

§ 000 - O Estado estimulará a criação e o aprimoramento de
tecnologias para a fabricação nacional de equipamentos, instru
mentos e insumos necessários ã produção cultural no país;

- g livre de taxas e impostos a importação de publi

Áreas expressivas da produção cultural brasileira se enco~

tram totalmente dependentes da importação de insumos, instrumen

tos e equipamentos, o que a limita e encarece.

A democratização e a autonomia cultural br a s í.Le i r a implicam
em esforços e investimentos na cr i acão e aprimoramento tios meios
necessários ã sua produção, garantindo a ampliação de seu aces
so através de barateamento dos custos e de sua adequaçJo JS ne
cessidades do país, com a consequente amplIação da disponibilI
dade desses meios.

cações.
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Inciso 11- ~ direito dos trabalhadores a reciclagem, a atualização e
o aprimoramento profissional, incluindo o entendimento de
novas tecnologias e métodos de trabalho, com ônus da em
presa.

Inciso III-Direito de aproveitamento do trabalhador nas empresas, no
caso de inovação tecnológica, em função adequada às qual1
ficações profissionais, s~m redução do salário e com man~

tenção das demais garantias legais, convencionais e con
tratuais.

DEPUTADO OI ryIO PlURA

l!.J
Subcomissão de Ciência e Tecnologia e da Comunicação:

Inclua-se onde couber:

~
~

Artigo - As políticas públicas privilegiarão os requerimentos do desen
volvimento científico e tecnologico nacionais, assegurando co~

dições para a plena utilização ~ ampliação da capacidade té~

nico-científica instalada no país.

Justificativa - O compromisso da União, dos Estados e dos Municípios
com a autonomia tecnológica e o domínio do conhecimen
to científico deve estar expressa em todo o espectro
de sua atuação

~
~

DEPUTADO OlIVID DUTRA

liT "LIJIIAIUo/co"'lssio/.u'COIU~sio

Q::OM. FAM. EDUC. CUlT. ESP. CIOCIA E TECNOLOGIA E DA C1)OHCAÇAD

mr------------- .lUTall

[-

Inciso IV- t obrigatória a informação sistemática dos dados econôm1
cos e financeiros de todas as empresas aos seus funcion~

rios e ao público em geral. As organizações de trabalhad~

res terão acesso antecipado aos planos de investimentos
da empresa, inclusive dos relativos à inovação tecnoli
gica de forma a possibilitar a análise e discussão dos
impactos causados.

Inciso V - Participação das organizações dos trabalhadores nos pr~

cessos decisórios relativos à implantação de novas tecno
10g1as em todos os seus âmbitos (empresas, academias, oE
gãos técnicos, política nacional de Ciência e Tecnologia).

Parágrafo único - A introdução de novas tecnologias fica condiciona
da à aprovação da organização dos trabalhadores.

Inciso VI- Melhoria das condições de trabalho como um dos objetivos
da introdução de novas tecnologias g~rantindo-este fim.

=---------------uXTot.,lusn,.c&çio------ --.

Inclua-se onde couber:

Artigo - Não terá nenhum privilégio em lei â propriedade industrial
em setores considerados fundamentais para a soberania naci~

nai ,

Justificativa - A Constituição deve dispor sobre a possibilidade do
não reconhecimento de Patentes Tecnológicas em setores
onde os interesses da soberania nacional possam vir a
ser prejudicados, tais como: Fármacos, produtos Quím1
cos, Seres Vivos, Etc. § 42 _

Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e
Tecnologia e da Comunicação:
Subcomissão de Ciência e tecnologia e da comunicaçAO

O Artigo 17 do Anteprojeto passa a ter a seguinte redação:

Artigo 17 - A liberdade de manifestação do pensamento e de criação e
expressão pela arte, sob qualquer forma, processo nu vei
culação, não sofrerá nenhuma restrição do Estado ,a qual
quer título.

§ 12 - A lei assegurará o direito de resposta aos cidadãos e às enti
dades, em todos os veículos de comunicação social.

§ 22 - A ação do estado em relação às diversões e espetáculos públicos
limitar-se-à à informação ao público sobre a sua natureza, co~

teúdo e as faixas etárias, horários e locais em que a sua apr~

sentação se mostre inadequada.

§ 32 - Os Partidos políticos, as organizações sindicais, profissionais
e comunitárias têm direito a tempos de utilização no rádio e na
televisão em horários de grande audiência pelo menos em um espa
ço semanal.

Os Partidos políticos, as organizações sindi~ais, profissionais
e comunitárias têm o direito nos termos da lei a espaços nas pu
blicações jornalísticas e a tempos de utilização no Rádio e na
Televisão, de dimensão, de duração e em tudo o mais iguais aos
concedidos ao Governo, bem como o direito de respostas, nos mes
mos orgãos, às declarações políticas do Governo.

~
~

~
~

DEPUTADO DlIVIO DUTRA

OM FAM.ÇOUC.CULT.E5P.CIENCIA E TECNOLOGIA E DA COM.

DEPUTADO OlIVIO DUTRA

COM.FAM.EOUC.CUlT.ESP.CIENCIA E TECNOLOGIA E DA COM.

:r------------- AUTO/t--- _

=--------- 'LUAIlIO/CO..IUio'IUICOMI:uio------ -,

1':1--------- ~\,INÃIIHO/CO.. lssio/.u.CO..lssio,----------_,

,..",.-- TlXTOI.tuSTI.. ICloÇio-- --.

Subcomissão de Ciência e Tecnologia e da Comunicação:

~
~

DEPUTADO OI lYIO DUTRA
l!J I"LIlJIIAIlIO/cow.ssio/lUICOlilssio

êCOM.FAM.EDUC.CULT .ESP.-crENCIA~ TEC~O:DG~E DA COM.~

\il•.-------------- .lUTClIt

C

Artigo - Para efeito de proteção relativo à propriedade industrial f1
cam sujeitos à normatização pelo Estado os atos ou contratos
que impliquem em transferência de tecnologia.

Inclua-se onde couber:

j.!J
Subcomissão de Ciência e Tecnologia e da Comunicação.

Justificativa: No mundo moderno a tecnologia vem sendo caracterizada
cada vez mais como um fator de produção essencial e,
como tal, um instrumento de poder e de soberania. A nl
vel nacional urge, portanto, que o Estado tenha efetivo
controle sobre o comércio e a absorção de tecnologia a
nível interno e externo.

Inclua-se onde couber:

Artigo - A União, os Estados e os Munícipios, devem consultar a s~

ciedade, através de suas entidades representativas, quando
da implantação e expansão de inovações tecnológicas que
provoquem impactos econômicos, sociais e ambientais, na fo~

.a da lei.
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~
~

e Esportes, da Ciência e

Comunicação

FAM. EJLÇ. nu. ESf'. CIOCIA E TECNO! OGIA E DA lXM.tlICACllO

DEPUTADO aLIVIO OUTRA
.",- I'L...."lo/cOMIS3;.o/.u.ca ...ssÃo----------_

l!.J
Comissão da Família, da Educação, Cultura
Tecnologia e da Comunicação:

Subcomissão de Ciência e Tecnologia e da

[5;.

Justificativa - O controle social das modificações geradas pela intr~

dução de inovações tecnológicas se mostra cada vez
mais indispensável, na medida em que interferem, cada
vez mais, nas formas e condições de vida e de traba
lho da população.

Inclua-se onde couber:

d Artigo 42 do Anteprojeto passa a ter a seguinte redação:

1lJ.I. FAM. EIlOC. tu.r. ESf'. CIOCIA E TEDn.OGIA E DA lXMJNICA AO

DEPUTADO ÜLIVIO DUTRA

Artlgo - O desenvolvimento tecnológico promovido pelo Estado privile
giará o fator trabalho, garantindo a expansão das oportuni
dades de ocupação profissional e a absorção de mão de obra
qualificada ou-não.

Justificativa - O desenvolvimento tecnológico tende a elevar a relação
capital/trabalho do setor produtivo, através de i~cr!

mentos de produtividade do fator capltal. Esta tendê~

cia deve ser contrabalanceada pelas políticas tecnol~

gica e industrial para assegurar a criação de empregos
em número e nível correspondente a expansão da força
de trabalho.

,..,.,--------- ,....I .... "IO/CO... ssio/su.co...ssio --,

DEPUTADO aLIVIO DUTRA

FAM. EIlOC. cu.T. ESP. CIÊJlCIA E TECNJLOGIA E DA aMJIlICACIIO

Artigo 42 - Ninguém será obrigado a fornecer informações quanto às
suas convicções filosóficas, religiosas ou políticas.
€ vetada a utilização da Informática e quaisquer outros
melos para registro e cruzamento de dados referentes a
convicções religiosas ou políticas, filiação partldária,
sindical ou comunitária, fé religiosa ou vida privada,
salvo quando se trate do processamento de dados estatí~

ticos não individualmente identificáveis.

~
Comissão da Família, da Educação, Cultura e esportes, da Ciência e
Tecnologia e da comunlcação:

Subcomissão de Ciência e Tecnologia e da Comunicação

f$J4.
m--------------- TEllTO/.lUSTI'ICAÇ;.O------------------.,

f? DEPUTADO OLIVID DUTRA

m
TIllTO

' .IUSTI,. ICAÇ;, O ---.,

Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e

TecnoloQia e da Comunicação:
Subcomlssão de CIência e Tecnologia e da Comunicação

Comissão da Família, da educação, Cultura e Esportes, da Ciência e
Tecnologia e da Comunicação:

Subcomissão de Ciência e Tecnologia e da Comunicação

Nos artigos, paragráfos, incisos e alíneas do anteprojeto, onde se
lê "automação" leia-se "modernização tecnológica".

Justificativa - O termo modernização incorpora a expressão automação
e se configura como uma das suas modalidades.

Inclua-se onde couber:

DEPUTADO OLIVIO DUTRA

FAM. EIlOC. cu.T. ESP. CIÊJICA E TECNOLOGIA E DA aMJIlICAÇAO
1iJ--------- "1.'lNAIIIIO/cON.ssio/'UICOIIISSio

dm.

Constituindo monopólio do Estado a exploração de serviços pQ
blicos, de telecomunicação, comunicação de dados, inclusive
transfronteiras, comunicação postal e telegráficas, tendo c~

mo princípio o atendimento igual a todos.

.Artigo -

Paragráfo 12 _ O Estado deve garantir a expansão e modernização des
tes serviços visando torná-los mais eficientes e ace~

síveis à população;

rrJ
SUbcomissão da Ciência e Tecnologia e da Comunicação:

. :~agráfo 22 _ Os veículos de comunicação inclusive os meios impres
sos, serão explorados por fundações ou sociedades sem
fins lucrativos.

l:J DEPUTADO n.rvro DUTRA

~ l"1.'lN,U10/CO'u'sÃo/CUICOallIUio-----------,

• FAM. EIlOC. cu.r. ESP. CIOCIA E TECNJL(x;IA E DA aMJIlICAÇAO

~
~

O Artigo 82 do anteprojeto passa a ter a ~eguinte redação:

Artigo 82 - ~ União, os estados e os Municípios providenciarão, na
forma da lei, incentivos a pessoas físicas e juridicas
que realizem atividades que contribuam para o domínio
do conhecimento cientifico e a autonomia tecnológica n~

cional.

1':"1--------------- TUTO/..uSTI'IC..çio-.:.....----------------.,

Inclua-se onde couber:
Artigo _ A lei assegurará o acesso gratuito dos Partidos políticos aos

órgãos de comunicação social para a divulgação de seus progr~

mas e para campanhas eleitorais.

Justificativa - Visa dar maior abrangência e consistência ao texto
proposto sem alterar sua essência.
Desta forma, no substitutivo os beneficiários dos
incentivos são generalizados e os fins destes ince~

tivos melhor qualificados.
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DEPUTADO OLIvIO DUTRA

FAM. a:u;. tu.r. ESP. CIOCIA E TECNJlOGIA E DA C(MJIlICAC1\O

DEPUTADO OlIvIO OUTRA

..,--0---------- "l.UCAIILIO/cOllISSJ.o/sUICOIlISSAO _

. fAM. EDU:. ClJLr. ESP. CIÊNCIA E TEC1'O..OGIA E DA Cl).l.INICAçnO

~
~

~
SUBCOMISS1\O DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA E DA COMUNICAÇ1\O. Subcomissão da Família, do Menor e do Idoso.

Inclua-se o Paragráfo 32 no Artigo 12 do Anteprojeto: Dê-se a seguint~ redação ao inciso 11 do § 62 do art. 42 do anteproj~
to da Subcomissão:

Paragráfo 32 - O Poder Executivo orientará a sua atuação em prol do

desenvolvimento Científico e Tecnológico Nacional, a
partir de planos e programas referendados pelo Poder
legislativo, elaborados com a participação da socie

dade.

11 - ~ vedado ao menor de quatorze anos o ingresso no mercado regular
de trabalho, salvo em condições de aprendiz, por período nunca
superior a três horas diárias, sendo-lhes assegurados todos os di
rei tos e garantias trabalhistas e previdênciarios vigentes.

~
~

Subcomissão da Família, do Menor e do Idoso.

Dê-se a s~guinte redação ao inciso 111 do § 62 do artigo 42 do ant~

projeto da Subcomissão:

Será estimulada, para os menores da faixa de dez a quatorze anos, a
preparação para o trabalho, em escolas públicas em oeríodo integral,
onde será assegurada a alimentação e os cuidados com a saúde.

tJ DEPUTADO OlrVIO DUTRA

~
~

RITA FURTADO

o Art. 2 9 e parágrafos 19,2 9 e 32" do Anteprojeto pe Io sorurnte :

Justificativa - ~ indispensável a participação do poder legislativo
dos âmbitos federal, estadual e Municipal na orien
tação da atuação dos Poderes Executivos corresponde~

tes nesta matéria.

"Art. 2º - A União poderá mst.i turr- a reserva de mercados espec i t icos , e-n carater
excepcronal. e transr tor-io, com aprovação por maror-ra absoluta do congresso
Nacional.

r:'lc---------------- TExTot.lIlSnrIC4çio------ _

Parágrafo ÚnICO - A pratnca da reserva ae mercados para Q se tor pr-ivado nac ional
só poderá ser adotada cano fator de desenvolvunsnto C:8 setores econômicos
nascentes que não puderem ser deeenvcãvados plen9i7.er.':,= em regi-ne de Livre
ocmpet icao ,"

JUSTIFICAÇÃO:

A afirmação contada no Ar-cago 22 do anteprojeto de que o "erca:lO rr terno deve ser
"ordenado de modo a. vi aba.Lrzar- o desenvotvamento sóc~o-ecc::ô.-;llCO" e U"'i3. proposta.
de rntervencaoru.smo estatal macea tavej , tendo em VIsta. 3. opção nac i onal Dela
regime de econom.a de mercado e Liberdade de irrícrat iva já ~fer'endad" pel a
Subcomissão dos Pr-mcipros Ger'ai.s da Ordem EconÕrmca.

DEPUTADO olivIO DUTRA

.,-r---------- PLIt~AIILIO/CO... I'SÃo/SUIlCO .. IS'ÃO

l~. FAM. <DU:. CLLT. ESP. CI(NCIA E l[C!'O..OGIA E DA aM.INICAçnO

Subcomissão da Família, do Menor e do Idoso.

Da mesma rorma são mace i távels as propoarçces dos parágrafos 12 I 22 e 32• que
pecam pela vrsáo conjuntural , rnconpativeI con a natureza je um texto e ".}rátlC:J.S
consta tucí.onais,

Inclua-se em disposições transitórias, o seguinte artigo:

A emenda proposta reconhece a possnbaLí.dade da mstn turçso da r-eserva de mercados
pelo Estado em casos específIcos, de setores nascentes da econcrma, mas aonnt2da
somente em caráter excC'pClonnl e tC'mporilrlo, jp modo :l n;0 mvi abi Licar a auto
eustentaçâo e o desenvolvimento autônomo dos setores em causa. No oar-agr-at'o ,
ressalta-se alnda o papel de agente de desenvolVImento do setor prlv3do que deverá
ser exercido pelo Estado, no domímo econômico.

Artigo - O atual Código de Menores e da Justiça de Menores deverá ser substituído
pelo Código de Defesa do menor, segundo os disposítivos desta Constitui

ção, consubstanciado em lei, a ser aprovada pelo Congresso Nacional, no
prazo de seis meses a partir de sua promulgação.

DEPUTADO OLIvIO DUTRA

..,---------- "l.ItNAIILIO/COI,IISSÃO/SUICOIllISSAO

COM. fllM. flXIC. cu.r. ESP. CIÊNCIA E TECNOLOGIA [ DA aM.INICA no

~
~

...Jr- - - - - - - - - -=I:B'UT-=·=-==AOO==-=ol1Vio--[)J- T-RA- - - - - - - - - - - - '
I ~

~
Subcomissão da Família, do Menor e do Idoso. J!.l

Subcomissão da Família, do Menor e do Idoso.

Dá nova redação ao § 5Q do artigo 4Q:

§ 52 - As crianças e adolescentes em estado de abandono e carentes em

geral, sem prejuízo da responsabilidade civil ou penal dos pais,
é assegurada a assistência do Estado, que os protegerá contra
todos os tipos de discriminação, opressão ou exploração. Serão

criados, no âmbito da comunidade, Centros Integrados, para o
desenvolvimento educacional e ocupacional do menor infrator,
na forma da lei.

Dê-se ao § 2Q do artigo 6Q a seguinte redação:

§ 22 - Aos sessenta e cinco anos ou após 30 anos de serviço é garantida a aposent~

daria para os homens e aos 25 de serviço para as mulheres, se assim o dese
jarem.
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r=T------~--------TUTO/..U1TI'ICAÇio--------- ....,

tI DCPUTADO aLIVIO DUTRA
---------- ..Lllrl .... ro/co ..ISSÃo/su.CO.flUio------ _

P:COM.FAM.EDUC.ESP. CIENCIA E TECNOLOGIA E DA COMUNICAcno]

~
~

ficas por parte da UNIAO, DOS ESTADOS E DOS MUNIC1
PIOS, visto que a iniciativa privada dificilmente t~

ria interesse e disposição de investir, spbretudo n!t
quelas cujos resultados sejam obtidos no longo prazo.

Subcomissão da Educação, Cultura e Esportes
Emenda Modificativa ao Caput do art. 19 do anteproieto

1":"I---------------Tt:XTO/"USTI'lC...çio-------------__.....,

DEPUTADO OlIvIO DUTRA

FAM. me. CULT. ESP. CIOCIA E TECl<lll..OGIA E DA CGUlICACAO

Art. 19 .. A lei estabelecerá prioridades, incentivos e van
tagens para a produção e o conhe~imento da arte e das ~ulturas
brasileiras especialmente quanto: à formação e condições de tr~

balho de seus criadores, intérpretes e estudiosos; à produção,
circulação e divulgação de bens e valores culturais: ao exercÍ
cio dos direitos de invenção e do autor.

---- "L(N""lo/eONI',io/.UICOMISSio- _

CID4.
~
~

Subcomissão da Ciência e Tecnologia e da Comunicação.

JUSTIFICATIV.\

Trata-se de explicitar as inst~ncias da orodução e do _~
nhecimento como beneficiárias prioritárias dos incentivos, di~

crim~nando a arte e as culturas que demandam incentivos e apoios
diferenciados.

Além disso, amplia-se o entendimento quanto ã produção e
difusão das "obras", estendendo-o aos bens e valores culturais,
e suprime-se a "promoção de congressos e eventos afins" idéi..l já

contida na circulação e divulgação.

tJ DEPUTADO OLIVIO OUTIlA
~} .

ttOM. FAM. [QUC. ESP. CI~~~·;;'~·,,~~~:~o~~'~oI~~~..COMUNICA~~~]
~
~

Os Paragráfos 12, 22 e 32 do artigo 22 do anteprojeto passaram a ter
a seguinte redação:

Paragráfo 12 - A lei estabelecerá reserva de mercado interno tendo em
vista os interesses da Nação quanto ao desenvolvimento
sócio-econômico e à autonomia científica, tecnológica
e .cultural.

Paragráfo 22 - A União, os éstados e os Municípios privilegiarão, na
concessão de incentivos, financiamentos e outros apoios
as ,iniciativas que ob j et Lvem a/consolidação da autono
mia científica e tecnológica nacional.

Paragráfo 32 - A União, os Estados e os Municípios utilizarão do poder
de compra de bens e serviços que detêm, de forma a prQ
mover a autonomia científica e tecnológica nacional.

TlltTO/olUSTI'ICAljÃD---- -,

PJ Subcomissão da Educação, Cultura e Esportes

Emenda Modificativa ao Art. 20 (Caput)

"A União, os Estados, o Distrito Federal e os ~Iunicípios, ,ltr~

vés da admin~stração direta e indireta, aplicarão anualmente pa~

cela de seus recursos orçamentários, nos termos da lei, cm atIvI
dades de proteção, apoio, estímulo e promoção das artes e das cul
turas bras í i e í r as': .

Justificativa - O texto dos referidos paragráfos no anteprojeto da SUE
comissão apresenta dubiedades e imprecisões sobretudo
no que se refere aos conceitos de capacitação científl
ca e tecnológica nacional e poder de compra do Estado.

O Artigo 12 do Anteprojeto passa a ter a seguinte redação:

!J

Comissão da Família, da educação, Cultura e Esportes, da Ciência e
Tecnologia e da Comunicação.
Subcomissão da Ciência e Tecnologia e da ComunicaçDo

DEPUTADO Ol1vIO DUTRA ~
~FAM. m.c. CULT. ESP. CIOCIA E TECNOLOGIA E DA CGUlICACJlO

L!r--------- "LI"AIIIlO/cONlssio/aUICOill.S.io

~.
Sugerimos a supressão dos percentuais fixados no texto do an

teprojeto, tendo em vista que atividades de natureza cultural são
mantidas pelos vários õrgãos e setores diferenciados da admlni~

tração pública cujos custos se somados, possivelmente supc r a r r.un
já os 2t.

No entanto, entendemos ser indispensável que d ConstitulÇ~O
obrigue c~plicitamCJltc o Poder P6blico d apllcdr p~rtc de ~cus 0E

çamentos na proteção e desenvolvimento das artes e das culturas.

JUSTIFICATIVA

DEPUTADO Ol1VIO DUTRA

Artigo 12 - A União, os Estados e os Municípios promoverão o desenvol
vimento científico e a capacitação tecnológica nacional
para assegurar a soberania, a ampliação do patrimônio cul
tural e o desenvolvimento sócio-econômico auto-sustentado
da Nação, bem como a melhoria das condições de vida e de
trabalho da população, a preservação do meio-ambiente e o
uso racional dos recursos naturais.

,-- JlL.tuIUO/co...ssio'.u.co...'sio----------....,

= AUTOII _

ti COM.FAM.EOUC.CUlT.CIENCIA E TECNOLOGIA E DA COM.
r:T TlIltTO'olUSTI'ICAÇio,, ---,

Subcomissão de Ciência e Tecnologia e dâ Comunicação:

Inclua-se onde couber:
Artigo - A União, os Estados e os Municípios criarão e manterão ce~

tros de desenvolvimento científico e tecnológico que se d~

diquem à pesquisa pura e aplicada em áreas de caracter e~

tratégico, para a soberania nacional e pleno aproveitamento
dos recursos naturais.

Justificativa - A proposta de relação' do Artigo 12 do Anteprojeto nDe
expressa a totalidade das interrelações que a ciêncil
e tecnologia guardam com o pleno desenvolvimento d
uma Nação ~ de seu povo.
Nem deixa explícita a complexidade e abrangência das
responsabilidades da união, dos Estados e dos Muni
cipios neste campo.

Justificativa - Algumas áreas de ciência e tecnologia, pela sua i~

po~tância, demandam esforços concentrados e especí-



208 • VDI· Comissão da família. da Educação. Cultura e Esportes. da CIência e Tecnologia e da Comunicação

r:r---------------TuTO',jun.p'cAçÃO----------------,

Inclua-se onde couber:

~
~

DEPUTADO alIVIO DUTRA

O artigo 32 do Anteprojeto passa a ter a seguinte redação:

Justificativa - O anteprojeto não atribui ao Estado a responsabilidade
de prover elementos de natureza normativa que norteiem
a produção e comercialização de bens e serVIços no
país, bem como daqueles oriundos do exterior.
Muito embora parte dessas atividades seja objeto da in'
ciativa privada, como a Associação Brasileira de Nor
mas Técnicas, entende-se como indispensável, por moti
vos 6bvios, que o Estado desempenhe papel de defesa do
interesses nacionais, legislando sobre as característ!
cas de bens e serviços a serem utilizados no país.

Artigo 32 - Empresa nacional é aquela cujo controle de capital vota~

te esteja permanentemente em poder de brasileiros e que,
constituida e com sede no país, nele tenha o centro de
suas decisões financeiras, operacionais, gerenciais, admi
nistrativas e tecnológicas, preenchendo os seguintes re
quisitos:

§ 12 - Não conter nos estatutos, contratos de acionistas, de cooper~

ção e de assistência técnica, cláusulas restritivas ao pleno
exercício da maioria acionária;

w::;--------- 'Lllf""lo/COIIIIIS:lio/IUaCOlilssio

("U'" FAM. EIXC. cu.T. ESP. CIOCA E TEC1\OlOCIA E DA aM-NICAÇIlO

Subcomissão de Ciência e Tecnologia e da Comunicação:

m--------------- fIXTOI.lU:lITIl"ICIoÇÁo-------- --,

~
~

~
~

DEPUTADO OI IYID DUTRA

FAM. EIXC. cu.r. ESP. CIÊl'CIA E TEOllLOCIA E DA lXM.lHCAÇAD

Justificativa - A Ciencia e a técnica estão cada vez mais presentes na
vida moderna e constituem elemento imprescindivel para
o desenvolvimento e a autonomia nacional.
Ademais, o desenvolvimento de C&T é condicionado por
fatores internos-recursos humanos e infra estruturais,
bem como externos tais como opções de políticas seto
riais (industrial, agrícola, saúde, energética, etc.),
de políticas de comércio exterior, entre outras, vi~

to que configuram, ou não, demandas a serem atendidas
pela capacidade científica e tecnológica instalada no
país.

~

Subcomissão de Ciência e tecnologia e da Comunicação:

Artigo - O compromisso da União, dos Estados e dos Municipios com o
domínio do conhecimento científico e a autonomia tecnológ!
ca da Nação deve estar expresso em todos os ramos de suas
atividades.

r=-r------ TIXTO/JUSTII"ICAÇio -,

DEPUTADO alIVIO DUTRA
_________ ,t....... "lO/CO .. ISSiO/su.eOMlssÃO _

&!Q;.

§ 22 - Deter o controle tecnológico de produtos e processos de prod~

ção entendendo-se por controle tecnológico o poder, de direi
to e de fato, gerar, adquirir e transferir tecnologia de pro
duto e de processo ~e produção.

Justificativa - A explicação dos requisitos de controle de capital v~

tante, bem como da natureza ~~s decisões que devam e~

tar em poder de brasileiros se justifica no reconhecl
mento de que, nem sempre, o segmento de acionistas
que detem a maioria das quotas de capital da empresa,
tem detido, de ~ato e de direito, o poder de de:isão
correspondente. Por outro lado a simples maioria
acionária não garante o poder de decisão empresárial

t-- e, portanto, não é parametro para qualificar uma empresa como de

controle nacional.

Inclua-se onde couber:

Artigo - Sem prejuízo dos direitos individuais de defesa da honra pe.§.
soaI, a União e os Estados poderão atribuir ao ministério
Público o encargo de defender, extrajudicialmente, os int~

resses coletivos quanto à honestidade e à veracidade das
informações, comentários e,~ríticas, veiculados pela impre~

sa , rádio e televisão. "

Paragráfo Onico - Se o representante do MInistério Público não obtl
ver satisfação em sua atuação conciliatória, recor
rerá ao Poder Judiciário.

Justificatica - Os meios de comunicação possuem um poder objetivo
de influenciar a opinião pública, o que nos coloca
dois princípios fundamentais: o de garantir a libe~

dade de expressão e manifestação de todos, que são
direitos fundamentais, e o princípio dos CIdadãos

não serem atingidos, nem prejudicados, por inform~

ções não verdadeiras.

[!jc= Deputado Olívio Dutra

1':1---------- 'LIN,UIO/cow.",i,o/SU.CQIIII15SÃO --,

ubcomissão de Ciência e Tecnologia e da Comunicação

~
~

Paragráfo Onico - As concessões ou autorizações previstas nesse art!
go serão feitas por prazo determinado, nunca supe
rior a dez anos e só poderão ser suspensas ou cas
sadas por sentença fundada em infração definida na
lei, que regulará o direito a renuvação, é garanti
do às entidades de representação popular e sindical
o uso de concessão de canais de Rádio e Televisão
de acordo com os.dispositivos desta Constituição.

o Paragráfo Onico do Artigo 16 do Anteprojeto passa a ter a seguinte
redação:

!.I
Subcomissão de Ciência e Tecnologia e da Comunicação:

~
~

Deputado Olívio Dutra

Artigo - A UNIIIO, AOS ESTADOS E AOS MUNICIPIOS caberá, na forma da lei

prover os serviços tecnológicos básicos nos campos da normali
zação, metrologia, padronização e qualidade industrial, voit~

dos para a racionalização e a competitividade da produção n~

cional, a proteção do consumidor e do meio-ambiente e a expl~

ração adequada dos recursos naturais.

Inclua-se onde couber:

Subcomissão de Ciência e tecnologia e da Comunicação:

•
·COM.FAM.EDUC.CUlT.ESP.CIENCIA E TECNOLOGIA E DA COM.

r:r---------------ruTO/"uSTIl"ICAÇÃO------- ----.

1'õT--------- ,.LI.... ItIO/CQMISS.iol.u.COll'UÃO --,
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Pl,f ... "'o/Cí'''''U''U/SuIlCO''''''''O _

n\ I OUl' vc to CUI. lUR \ t [SI'ORI [S

~
~

IIJ,L,._.::O.::E;...PU=..T,-,A-"O,-,O,--"C",A",R.:=.L.:=.O;::.S..;A",L,..,B""E:.:.R,-,T-"O,---"C",A".Ó ---'

[! f'L[IU.1l10/COI,II$$AO/SUBCO'l'3,AO

~j COM. FAM. EDUC. CUL. ESPORTE OA CIÊNCIA E TEC. E DA COMUNICA ÃO

~
~

r;;----------------TfI,TO/,IUSn"cAçÃO-----------------,

Subcomissão da Educação, Cultura e esportes

Emenda Aditiva ao Artigo 19 do Anteprojeto

r:zr----------------rUTO/.lU5TI'lcAÇ,io---- -,

ASUBCOMISSÃO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA E DA COMUNICAÇÃO

EMENDA ADITIVA

pensamento e da criação
processo ou vinculação,
do, a qualquer título.

Acrescentar a expressão "do intérprete" ao fInal da reda

ção do Caput do Artigo 19:

"Artigo 19" - A lei estabelecerá prior1dades, 1ncent1vos e
vantagens para a cu I tura nacaoria 1 espec r a l mente qu.m to a. f'ornuc.io
e condições de trabalho de seus cr1adores, 1ntérpretes c estudl~

sos; produção, circulação e divulgação das obras; e exercÍc10 dos
d1re1tos de invenção, do autor e do intérprete,

JU5TlI'1C.\11V.\:

Tratamos de ampl1ar a abranginc1a do artigo estendendo os
d i r e i t os aos an t ê r pr e t e s , c a t ego r i a que vem sendo s i s t cm.. tiL.lJ,le~
te expropriada dos direitos i renda aufer1da pela venda da repr~

dução lndustr1al de seu trabalho.

Art. 189 - A liberdade de manifestação do
e expressão pela arte, sob qualquer forma,

~ão sofrerá nenhuma restrição do Esta-

§ l~ - 8 lei assegurará o direito de res
posta aos cidadãos e às entidades em todos os veículos de comu
nicação social, instituindo mecanismos de proteção diante de
agressões sofridas pela promoção da violência e outros aspectos
nocivOs à saúde e à ética pública através dos meios de comuni
cação.

§ 2g -A ação do Estado em relação às di ver
sões e espetáculos públicos limitar-se-á à informação ao público
sobre a sua natureza, conteúdo e as faixas, etárias, horários e
locais em que a sua apresentação se mostre inadequada.

OM.FAM.E?P.CIENCIA E TECNOLOGIA E OA COMUNICAÇAO

T[J:TO/~U$Tlf'lC"Cj.i.O l
Subcomissão da Educação, Cultura e Esportes

Emenda Supressiva ao artigo 19

Suprim1r os parágrafos 29 e 39 do anteproJeto, que tratam I
da isenção de 1mpostOs e da regulamentaç.1o das prof1ssões.

I

§ 39 - Os Partidos Políticos têm o direito à
utilização gratuita do rádio e da televisão segundo critérios a se
rem definidos em lei.

§ 49 - Não serão tolerados a propaganda
de guerra ou a veiéulação de preconcei tos de religião de raça e de

classe.

JUSTIFICATIVA

Em seus traços essenciais, estamos reprodu
zindo a formulação contida no parecer original da relatora-dep~t~

da-constituinte Cristina Tavares. Pela sua clareza, essa proposta
assegura a plena liberdade de expressão, atribuindo ao Es ta do o pa
pel de assegurá-la e retirando-lhe o recurso às medidas de coerção.

JUSTIFICATIVI\

Dar tratamento d1ferencIado aos trabalhadores da área das
artes e da cultura através da 1senção de impostos não se Just~

f1ca, sobretudo quando o produto de seu trabalho é reprodu~ldo

1ndustr1almente e entra no cÍrcul~ da mercador1a.

Quanto i manutenção de leis que regulamentam a proflssão,
não 5 mat6ria constItucIonal pOIS impllCJrlU nd sua crlstall=~

çáo e dificultar1a a sua própr1a dinâmica.

DEPUTADO OLlvIO OUTRA

tJ DEPUTADO CARLOS ALBERTO CAÓ

1":"1---------- rL[NA'Uo/cONISsio/su.co .."sÃo-----------,

COM. FAM. EOUC. CUL. ESPORTE DA CIÊNCIA E TEC. E DA COMUNICA ÃO

~
~

EMENDA ADITIVA

SUBCOMISSÃO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA E DA COMUNICAÇÃO

r::'t_-,- ~---__---__ n:Jl.To/.lu'TlrlC"çio-----------------.

!.J

Subcomissão da Ciênca e Tecnologia e da comunicação.

= Tr;xTO/<lUSTlf'ICAÇiO -,

1":"1---------- l"LINAIlIO/cow.SSÀOI.UICO...ssio------------,

FAM. ED.-C. cu..T. ESP. CIÊNCIA E TECNOLOGIA E DA lXIoU'lICAÇIID

Inclua-se onde couber:

Artigo - Promoção da cultura nacional em suas distintas manifestações

assegurado em, no mínimo, 30 por cento, o tempo e o espaço
destinado diariamente à divulgação da produção cultural re
gional nos meios de comunicação e na publicidade.

Art. 179 (remunerado) - Compete ao Conselho
Nacional de Comunicação" a referendum" do Congresso Nacional:

I - outorgar o renovar autorização e conces
são para exploração de serviços de radiodifusão e outros serV1ços

eletrônicos de comunicação;

Justificativa _ Objetiva a presente emenda precisar melhor a obrigatQ
riedade de produção cultural a nível regional para ó!
vulgação nos meios de comunicação e publicidade.

II - Supervisionar as licitações públicas para
concessão de freqUências de canais, divulgando suas disponibili

dades ao menos uma vez por ano;

111 - Estabelcer critérios para a fixação
das tarifas cobradas aos concessionários de serviços de radiodifu

são e outros serviços e eletrônicos de comunicação;
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IV - Disciplinar a introdução de novas tec
nologias de comunicação conforme as necessidades da sociedade e
buscando capacitação tecnológica nacional;

tJ DEPUTADO CARLOS ALBERTO CAÚ

~l.II:NAIIIO/co ..ISS.iol$u.CO"flssio-----------

COM. FAM. EDUC. CUL. ESPORTE CIÊNCIA TEC. E DA COMUNICACÃO

~
~

V - Dispor sobre a organização das empresas
concessionárias de radiodifusão; a qualidade técnica das transmis
sões, da programação regional e de rede e so~ a garantia do mer

cado para os programas das produtoras independentes;

r=---------------nnO/olu:lTlflCAÇÃO---------------__,

ASUBCOMISSÃO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA E DA CDMUNICAÇÃO

EMENDA SUBSTITUTIVA

VI - Autorizar a implantação e operação de
redes privadas de telecomunicação.

§ lº - As concessões ou autorizações pre
vistas neste artigo serão feitas por prazo determinado, nunca
superior a lD (dez) anos e só poderão ser suspensas ou cassadas
por sentenças fundadas em infração definida na lei, que regul~

rá o direito à renovação.

Art. 12º - Constitui monopólio do Estado a
exploração de serviços públicos de telecomunicações, comunicação
postal, telegráfica e de dados.

JUSTIFICATIVA

~ I'l.[H.Afa/cOl,llsSÃo/Su.CO.. ISSÃO------------,

COM. FAM. EDU. CUL. ESPORTE D~ CIÊNCIA E TEC. E DA CDMUNICA ÃO

t: DEPUTADO CARLOS ALBERTO CAÓ

§ 2º - A lei disporá sobre os recursos da
União necessários ao funcionamento do Conselho Nacional de Comunic~

ção bem como sobre sua composição, rfsegurada a participação de
entidades profissionais da área de comunicação, da comun íd ace
científica e de instituições universitárias.

JUSTIFICAÇÃD

cional
nopoliza
postal,

Para atender a interesses de segurança na
e aos objetivos de integração social, o Estado Moderno m~

os serviços públicos de telecomunicações, comunicação
telegráfica e de dados

~
~

EMENDA MODIFICATIVA/ADITIVA

EMENDA SUBSTITUTIVA

Art. 16º - Fica instituido o Conselho Naci~

nal de Comunicação, com a atribuição de propor ao Congresso Na
cional políticas nacionais de comunicação nas áreas de radiodifu
são outros meios eletrônicos, supervisionar e fiscalizar sua ex~

cução, na forma que a lei determinar.

JUSTIFICATIVA

ASUBCOMISSÃO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA E DA COMUNICAÇÃO

A proposta de criação do Conselho Nacional
de Comunicação se baseia em experiências consagradas no âmbito de
Estados Democráticos Modernos que têm permitido a radiodifusão cum
prir seus objetivos sociais. Vinculado ao Congresso Nacional, o
Conselho refletirá profundamente os interesses e aspirações da So
ciedade de preservação dos direitos civis sob constante e perma
nente ameaça diante da concentração do poder psissocial.

~ n:lIlTo/.lUSTI..ICAÇio--------------~__,

~
~

TI!:J.TÕ/~USTIFIC"Ç;'Q---------------l

ASUBCOMISSÃO DA CIÊNCIA TECNOLOGIA E DA COMUNICAÇÃO

Reconhecidamente, o atual sistema de con
cessões sofre graves deformações, limitando-se ao ate~dimento de
restritos grupos políticos e econômicos. Tal como existe hoje,
tornou-se um mecanismo que estimula a centralização dos
meios de comunicação de massa. É preciso portan~ democratizá-lo
de modo que as diferentes correntes de opinião possam ter acesso
a esse processo decisório.

t: DEPUTADO CARLOS ALBERTD CAÓ ~

rrroM.- ;;~~-E~~~'~;~"~'~~~~';';";~~'~-E~~ C~~:U~I~I\CÃO - - -)

r=---------------- nxTo/oluSTIF1c:AÇÃO- --,

Art.. 9º - Aconstrução de cen t r a i s nucleoelé
tricas e usinas industriais para produção ou beneficiamento de
urânio ou de qualquer outro minério nuclear dependerá de autoriza
ção do Congresso Nacional e de consulta à população onde elas

serão implantadas.

tJ DEPUTADO CARLOS ALBERTO ~;(; ~
~

ASUBCOMISSÃO DA CIÊNCIA TECNOLOGIA E DA COMUNICAÇÃO

JUSTIFICATIVA
EMENDA MODIFICATIVA

Sabidamente, o País não poderá ficar à

margem do desenvolvimento tecnológico no setor nuclear. No entan
to, a construção de centrais nucleares envolve tais riscos que
demandam a autorização da instituição maIS representativa da so
ciedade civil - o Congresso Nacional - e de consulta às comunida

des onde elas serão implantadas.

Art. 72 - ( ..• )

I - participação dos trabalhadores nas van

tagens advindas da introdução de novas tecnologias:

11 - prioridade no aproveitamento .

JUSTIFICATIVA

Como a introdução' de modernas

no processo produtivo implica, em regra, o aumento de

tecnologias
produtivi-
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dade, nada mais justo que os trabalhadores desfrutem dessas van
tagens, mediante, por exemplo, a redução da jornada de trabalho
sem redução de níveis' salariais. É restritivo considerar como
modernização tecnológica tão somente o processo de automação.

f!l DEPUTADO CARLOS ALBERTO CI\Ó

,.-----=------:-- PLI!:NAIIIIO/COll.'SÃo/SUICOIol.'SÃO-------'--.---,

e9Comissão da FamílIa, Educação, Cultura e Esportes, da
ca enc ,

EMENDA
801013-7

f!l DEPUTADO CARLOS ALBERTD CAÓ

r:-r--------- Pl.tNf.IUo/co"15Sio/sUIlCOW"SAO

COM. FAM. EDUC. CUL. ESPORTE CIÊNCIA TEC. E DA COM N

EMENDA
801011·1

Emenda Aditiva

Inclua-se onde couber:

Habilitação de atividade profIssional, em todas

as suas etapas, desde a inIciação, preparação ,

formação até a especialização, em todos os ní

veis e graus de ensino •

Art. 11 - Os meios de comunicação devem es-
tar •.......•...•.........•..........................................

Parágrafo único - A radiodifusão e demais

Milhões de brasileiros que ingressam anualmente

no mercado de trabalho ressentem de uma Educação para o Trabalho que

abranja desde a iniciação, a preparação, a formação e até mesmo a es

pecializf}ção.

JUSTIFICAÇÃO

o isolamento da escola quanto aos anseios e ne

cessidades da comunidade, através de um currículo eminentemente teó~

co, faz com que o educando ao deixá-la não encontre aplicação prática

de seus conhecimentos adquIr~dos durante a v~da escolar, qualquer que

seJa o nível, grau ou s~rie em que interrompa ou conclua seus estudos,

encontrando dificuldades múltiplas de aplicação dos mesmos. Isso oco~

re até mesmo para aaueles oue logram alcançar a formação superior.

E DA COMUNICAÇAOTECNOLOGIA

EMENDA ADITIVA

de expressão ......•..•.•.•........ , •....•..•.................

Parágrafo 22 - Os serviços e atividades de
constituir-se-ão de um sistema público, de um siste

sob regime de concessões e de um setor social, na
a lei determinar.

À SUBCOMlSsAo OA CIÊNCIA

meios

radiodifusão
ma privado
forma que

..,---------------TUTO/.lU'TI'ICAÇÃO---- -------,

I

I
I,

j

JUSTIFICATIVA

EMENDA
801014·5

,------ --- ------,

Emenda Substitutiva ao Artigo 23 do Anteprojeto:

Artigo 23 - g dever do Estado assegurar a liberdade de expressão,
criação, produção e difusão da arte e da cultura, garantindo seu
acesso a todos os brasileiros.

§ 19 - Fica garantido o acesso ã informação, às técnicas e aos
meios materiais necessários à produção, difusão e consumo dos bens
culturais;

§ 29 _ A ação do Estado em relação às diversc~s e espetáculos
públicos e ã programação das empresas de telecomunicações limitar

se-á à informação sobre a natureza, conteúd~, rropriedade de
horário, faixa etária e local de exibição.

EMENDA
801012-9

FAM. EDUC. CUL. ESPORTE CIENCIA TEC. E DA COMUNICA AO

A pluralidade dev~ ser, numa Sociedade e Es
tado. Democráticos, o princípio orientador dos meios de comunica
ção de massa. Não podem assim ser cJntrolado por restritos grupos
economlCOS nem submetidos aos ditames de eventuais ocupantes do
Poder Executivo. Nesse sentido, em l~gar do sistema estatal, que
se institua o sistema público subordinado aos interesses geraIs
da sociedade, de modo que a gestão seja confiada aos partidos poli
ticos e à Universidade, assegurada a representação do Poder Exec~

tivo. Por setor social, entende-se o unIverso que será coberto
por entidades profi~sionais e comunitárias.

f!l DEPUTADO CARLOS ALBERTO CAO

= TUTO!.lUSTI,.rcAçio --,

A SUBCOMISSAD DE CIENCIA E TECNOLOGIA E DA COMUNICAÇAO.
JUSTIFICATIVA:

A ação do Estado não deve ser de natureza coercitiva sobre a
produção e difusão culturais, mas sim de garantir sua liberdade
de expressão criando condições favoráveis para sua realização.

EMENDA SUBSTITUTIVA

Art 11 - Os meios de comunicação devem estar a
serviço do desenvolvimento integral da Nação, da eliminação das
desigualdades e injustiças, da independência econônomica, poli
tica e cultural do povo brasileiro e do pluralismo ideológico.

JUSTIFICATIVA
tJ SUBCOfllSSIIO DA FAM1LIA, DO MENOR E 00 IDOSO

EMENDA
801015·3

1":"1------------ TIXfD',lUSTI'ICAÇÃO- _

Inclua-se onde couber:
Com essa redação, envolve-se, na plenitude

adimensão democrática que deve ordenar a atuação dos meios de
comunicação de massa conforme, aliás, propôs a nobre const!,

tuinte, a relatora, deputada Cristina tavares. Art.

~ I

É garantido a todos o direito, para si e para a sua ramilia
de moradia digna e adequada, que lhes preserve a segura!:!,
ça, a intimidade pessoal e fam~liar.

Os Poderes Públicos elaborarão, no prazo de 180 dias da prE
mulgação desta Constituição, sob pena de crIme de respon
sabilidade, programa habItaCIonal que compreenda a regu:
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§ II

lar1zação fundiária; apr?ve~tamento de areas urba~as

ociosas; urbanização de areas ocupada~ por população de
b~ixa renda; a autoconstrução; as cooperatlvas hab~tacl0
na1s; a aquislçào dos imóveis locados pelos atualS 10ca=
tários; provimento de recursos; forma de part~c~pação
das comun~dades 10caLs e ~n~c~at~va privada.

Lei Complementar definirá os casos em que a moradia se tor
nará bem de família sendo ~nalienável e impenhorável
quando se tratar de ún~ca propr~edade.

mas de recLclagem promovLdos pela empresa, quando ~m

plantados processos de automação.
JUSTIFICATIVA

O trabalhador tem o dLreito de ser protegido através do real
aproveitamento de seu podencial de trabalho sem perda salar~al em

virtude do avanço tecnológico.

r--r----------------TUTO/.lUSTIP'lCAÇÃO--------------------,

Dê-se a seguinte redação ao § 39 do art. 29 (VIII-b):

S 39 - Nos termos do § 19, o Estado e as entidades
de suas administrações direta e indireta utilizarão preferencial 
mente, na forma da lei, bens e serviços resultantes de desenvolvi
mento tecnológico nacional ou que apresentem maior grau de conteú
do tecnológico nacional.

JUSTIFICATIVA

A questão da moradia está se tornando insustentável com as
constantes notícias de invasão de casas recém-construídas ou dc árcas
ociosas no perímetro urbano ou rural, e o custo da locação res~den

cial tem onerado consideravelmente o orçamento do trabalhador. Esta
realidade Nac~onal exige a adoção de med~das obJetivas e cf~cazes sem
desvios, propiciando o acesso a uma moradia digna pela população de
baixa renda. Serv~rá de lição a triste memór~a legada pelo BNH el~

minando-se a luxuosidade e a destinação de recursos para lmóvels que
não resolvem o problema social reinante. O dispositivo indicado per
mitirá o aproveitamento dos recursos disponíveis e contará com o inte
resse do cidadão em edificar sua casa, quer através de mut~rõo. coo-
perativas ou aquisição do proprietário de ~móvel locado, podendo-se
per-mí, tlr " alienação para o c a-so da aquisição de outro arnove L rCSL
':encj alo

PJ SENADOR MARCONDES GADELHA

rn-----::------::-- 'L...AIIIO/COIl.,'io/IUBCOlllssio "l

• COmSs1\O DA Ftu\lrLIA, EDUCAOO, CULTIJRA, ESPORTES •.•

EMENDA
801030-7

JUSTIFICATIVA
EMENDA
801019-6

JUSTI FI CACM

r de fundamental importância para o desenvolvimento
da produção de bens e serviços que haja meTcado capaz de absorver os
avanços científico e tecnológico alcançados pelo País. As entidades
da administração pública deverão ser o exemplo primeiro e o mercado
estimulador à produção nacional. Neglicenciar esse fato é retardar
o processo de desenvolvimento científico e tecnológico brasileiro.

tJCONSTITUINTE FAUSTO ROClffi

EMENDA
801016-1

EMENDA SUBSTITUTIVA

---------TlllfO/.lU'TI'lCAÇlo _

fi ---- 'l.tMA,uo/eOM.,IÃo/.uaco..,uÂo

~VIII-C - SUB-COMISSÃO DA FAMILIA,DO MENOR E DO In~SO

eCON~TITUINTE FAUSTO ROCHA

r,J----r .
I

I Substitua-se no item lI, do § 6", do Art.4", da
!!,eção..II do .Henor, do Capitulo Da Família, Do Menor e Do Idoso, a e~
IP:'~ssao t1tres horas" por: Quatro horas.

Quetro horas perfm:em o periodo de trabalha cons í.de rudo'trncao

expediente", facilitando a organ~zação do t~abalho e tembém a remune
:t.a~·ão mais condigna do menor, sem prejuizo de seu estudo.

r;-r----------------TUTO/JUSflP'ICAÇÃO--- --,

EMENDA MODIFICATIVA e SUDSTITUTIVA

f: CONS'rITUINTE FAUS1'O ROCHA --:J
~---------- I'LlHAIIIO/cONI"i.o/tullcOlu"lo _

VIII-A SUB-COMISsKo DA EDUCAÇKo CULTURA E ESPORTES

EMENDA
801017-0

Altere-se o Parágrafo 29 do Artigo 23 para:

Art. 23 "Os Programas de 1'elevisao, salvo os jornalísticos,
serão submetidos ao "Conselho de EtLca" eleito pelo Congresso Nacio

nal.
r.T----------------n:xTO/.lU'TI,.ICAÇÃO _

EMENDA SUP~SSIVA JUSTIFICN.rIVA

Exclua-se do Anteprojeto Constitucional o ArL. 15 do

CapItulo I da Educação, Cultura e Esportes:

Art. 15 "Lei Complementar criará o Conselho NacLonal de Desenvolvi
mento da Lducação, àe constituição democrát~ca, coro autonom~a admin~~

trativa e financeira e responsabilidade para estabelecer programas e

politicas a serem realizadas pelo Plano Nacional de Educação.

JUS'l'IFICATIVA

A televisão entra em nossas casas, nos lares de todos os bra
sileiros, sndiscriminadamente. Com a susenCLa dos pa~s, que traba

lham, lecionam ou estudam fora ã noite, os filhos ficam à mercê,

também nos horários noturnos, da Televisão, que nem sempre é educa
tiva e edificante. Assim como os rned~camentos e os alimentos sofrem

acompanhamento e fLscalização, a comunidade tem que se precaver quan

to aos elementos formadores dos caracteres de nossas crianças, ado-l
lcsccntcs c jovems - asnovas gerações sobre üs quais temos responsa

bilidades crescentes.

r;-r TlXTO/.lUSTl,.cAçlo --,

EMENDA SUBSTITUTIVA

A ação colimada por esse Conselho deve ser exercida pelo próprio

Ministério da Educação, sob o crivo do Congresso Nac~onal e sua Comis

são de Educação. EMENDA
801020-0

JUSTIFICATIVA·

É livre o exercício público dei cul to' religioscd

SUBCOMISS~O OA FAM1LIA, 00 MENOR E DO IDOSO

Art.

Incluir onde couber:

_
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ~lt:NA"IO/CO"'I"io/.u.eolll"Ão-----_-----_.

tJ

L!J AUC"OIl

[- CONSTITUINTE FAUSTO ROCHA

r:-r----------------TlltTO/JusTlrlcAçÃo-----------------,EMENDA
801018-8o.r---------- I'LUI,Ullo/cOIl.,'io/sUICOIlIS,io---------

- SUB-COMISSÃO CIÊNCIA/TECNOLOGIA/COMUNICAÇÃO

I:CONSTITUINTE FAUSTO ROCHA

Substitua-se o artigo 7", da Seção I, Capítulo! 
da Ciência e Tecnolog~a e da Comunicação, do Anteprojeto Const~tuci~

nal, pelo seguinte:

Art.7" "As normas de proteção aos t-rabalhadores darão prioridades
no reaproveitamento de mão-de-obra e acesso aos progr~

A liberdade de consciência sustentadora da democracia so
será plena se permitido livremente o exercício de culto religioso
conforme já admitido pela ConstLtuição vigente, consagrando a luta
do eminente brasileiro Rui Barbosa.
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r:T----------------TEJlTo/.lUsnrlcAçÃO- ___,

EMENDA SUPRESSIVA

f:J CONSTITUINTE FAUSTO ROCHA

r.-r---------- 'LIHAIIIO/coWlssio/IUICOllllssio ---,

VIII-B - SUB-COMISSÃO CIÊNCIA/TECNOLOGIA/COMUNICAÇÃO

EMENDA
801021-8

(lCONSTITUINTE FAUSTO ROCHA

EMENDA MODIFICATIVA

Modifique-se o texto do § 39 do Art. 39 da Seção I
_da Família, CapItulo da Família, do Menor c do Idoso, para o seguinte

Exclua-se do texto do AnteproJeto Constitucional
o Art. 2', "in fine", do Capitulo I - Da CJ.ência e Tecnologia e de
Comunicação, a saber:

e a realização da autono
mia tecnológica e cultural da nação."

JUSTIFICATIVA

o trecho suprimido será parcialmente contido no Parágrafo 19

conforme outra emenda que apresento, no sentido de que " a leJ. po-
derá estabelecer reserva temporária de mercado interno "etc.

§ 39 "f; permitida a doação de órgãos de pessoa viva ou morta, des

de que expressamente autorizada, quando em vJ.da, pela

vontade livre do doador, ou autorizada por familiar de

finido em lei, vedada a sua comercialização".

gUSTIFICATIVA

EMENDA SUPRESSIVA

õ.T---------------- n:.TO/~u'TI'ICAÇ;,O-------_--_-----___,

C:CONSTITUINTE FAUSTO ROCHA

r.-r---------- 'LIHAluo/cOIllIS,io/IUICOIllI',io ---,

VIII-A - SUB-COMISSÃO DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

EMENDA
801022-6

o que se deseja é manter a proibição de venda de órgãos de pes

soa viva ou morta, mas que haja permissão para doações não comercia

lizadas que prolonguem a vid~ do receptor, sem causar ou abreviar a
morte do doador.

--- -

EMENDA SUPRESSIVA

õ.T n:xTo/JuSTI'ICAÇio --,

Exclua-se do Anteprojeto Constitucional o ítem 111,
do Art.S', do Capitulo I - Da Educação, Cult~ra e Esportes, a saber:

"Gestão democrática, através de oritérios públicos e trans
parentes, com participação de docentes, alunos e funcJ.~

nários e representantes da comunidade na escolha dos dJ.
rigentes."

tJCONSTITUINTE FAUSTO ROCHA
..,-, 'L.UIUO/COIlI:sslo/IUICOlllssio--------'------,

VIII-B - SUB-COMISSÃO CIÊNCIA/TECNOLOGIA/COMUNICAÇÃO

~
~

JUSTIFICATIVA

o critério vigente reconhece a dedicação, a competência, etc.,
através de pontos acumulados ao longo do exercício do MagJ.stério,
além de prova de titulos e mêritos. A forma proposta permJ.tirJ.a a
promoção aos cargos diretJ.vos por processo subJetivo e manJ.pulável
ideologicamente.

[JCONSTITUINTE FAUSTO ROCHA

..,-, 'l.IINA'Uo/cOIlllIS.Áo/sUIColllls,ia-----------,

VIII-B - SUB-COMISSÃO CIÊNCIA/TECNOLOGIA/COMUNICAÇÃO

EMENDA
801023-4

Exolua-se do Anteprojeto Constituoiona~ os parágra
fos l' e 2', do Ártigo 3', Seção I, Capitulo I - Da Ciê1cia e Tecno=
logia e da Comunioação.

JUSTIFICATIVA

O caput dO,artigo é duficientemente claro. Po~ outro lado, as
palavras "exclusivo e incondicio'lal" impedem as "joint-ventuees"

que nos dão o controle de decisão e capital majoritário, permitindo

recebermos e aplicarmosa~Mitecnologias mais avan9adas trazidas de
fora pelos sócios minoritários.

EMENDA
801027·7

SUB-COMISSÃO CIÊNCIA TECNOLOGIA/COMUNICA Ão

EMENDA SUBSTITUTIVA

r:T n:XTo/JuSr.,lcaçio --,

r.l---------- '...IUIlIO/cOIlISllio/IUICOMIISio-----------,

C:CONSTITUINTE FAUSTO ROCHA

Exclua-se do Anteprojeto Constituoional as expre~

sões "estabeleoimentos de orédi,to" e "qualquer pessoa fisioa ou ju
ridioa de natureza privada" do artigo 4', Seção I, Capitulo I - Da

-Ciênoia e Teonologia e da Comunioação.

EMENDA SUPRESSIVA

r:T---------------- f[XTO/JUSTI'ICAÇÃO-------------------,

JUSTIFICATIVA Substitua-se o texto do § l' do Art.2', Capitulo
I, Seção I - Da Ciência e Tecnologia, para o seguinte:

Para permitir a continuidade dos ServJ.ços de PROTEÇÂO ao CrédJ.to

que, em cada cidade, garantem ao cidadão pontual a comprovação de que

merece crédito.

§l' "A Lei poderá estabeleoer reserva temporária de mercado
interno tendo em vista o desenvolvimento econômico
e a autonomia teonológica naoional."

[J CONSTITUINTE FAUSTO ROCHA

õ.T---------- rt.uÁ"lo/colus,io/sUIColllssia------------,

VIII-B - SUB-COMISSÃO CIÊNCIA/TECNOLOGIA/ COMUNICA ÃO

~
~

JUSTIFICATIVA

O aspecto !e~~r~r~o da reserva contempla a fase necessária ao

desenvolvimento do setor, sem a xenofobia de torna-la perene.
,..,, n:xra/JUSTIFICAÇio ___,

EMENDA ADITIVA

"Salvo os assuntos relaoionados à defesa e à soberania da
nação. 11

Adite-se ao parágrafo únioo do artigo lO, Seção
Ir CapItulo I - Da Ciência e Teonologia e Comunicação, a seguinte
frase:

prsE'A>OR """"" OA"''''' I I-I
~ CGIISSÃO DA F~lrLIA, E~~;.:~~:"~;;t~S-PO-R-TE-.-S-.-.-.-------l 801028-5

,..,, TII:XTO/JUITI'ICAÇio --,

JUSTIFICATIVA Dê-se a seguinte redação ao § 19 do art.2g (VIII-b):

A importância do aspecto aduzido explica-se por SJ. mesma.
S 19 - A lei poderá estabelecer mecanismos temporá

rios de reserva de determinadOS segmentos do mercado interno para
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bens e serviços resultantes do desenvolvimento tecnológico nacional,
de forma a estimulá~lo.

tanto, DS serviçDs educaciDnais deixam desatendida uma massa enDr
me de jovens e adultDs, que ainda nãD têm, efetivamente garantidD
o seu aceSSD e permanência no ensino fundamental.

Entende-se por desenvolvimento tecnológico nacional
aquele comprovadamente realizado no País, sob a liderança e o concur
50 majoritário de brasileiros ou pessoas radicadas ou domiciliadas 
no país.

JUSTIFICACI\.O

Phra países em desenvolvimento, no estágio tecnoló
gico em que se encontra o Brasil, há certos segmentos dessa área
que só conseguirão um nível de alavancagem caso existam condições
estimuladoras de mercado e incentivos ã pesquisa e ao desenv01vi 
mento. A reserva de mercado temporária, corno já comprovado por paí
ses que passaram por este estágio, é, por excelência, o elemento que
proporciona as condições e incentivos'desejados.

~
~.

JUSTIFICAÇÃO

TIlITOI.lUITI"C...;ÃO---------------....,

propõe-se adiciDnar ao Art. 32 dD anteprDjetD da SubcDmissão
VIII-a? transfDrmando o Parágrafo ÚnicD em § 12:

§ 22 - Os Chefes de Execu~ivo estaduais e municIpais pode
rão ser responsabilizadDs pDr omissão, mediante açãD
civil pública, se não deligenciarem para que tDdas sa
crianças em idade escolar, residentes nD âmbito terr!
tDrial de sua cDmpetência, tenahm direito à educação
obrigatória e gratuita.

...... .u".,--------------

'L.M""IO/COIiIISlio/IUICOIflPio 1
P?DA FAMILIA,EoUCACÃO,CULTURA ESPORTES CIÊNCIA TECNQ! QGTN

ea DEPUTADO OCTÁVIO ELÍSIO

EMENDA
801029·3

Inclua-se onde couberíVIrI-b):

___-----------=OJ

I!J

[!3 SENADOR ~IARCONDES GADELHA

,.U:N.. 1I10/co.. 15:l1ÃQ/su.COIl15S'ÃO--- ~

'~mIISSAO DA F!\MILIA, EDUCAÇM, CUL11JRA, ESPORTES...

tJ SENAOOR ~~\RCONDES C.ADEUlA

No mesmo espiritD dD parágrafD unico, pretende -se instituir
mecanismos que garantam efetivamente o direito de tDdos a educaçãi e
a obrigação do poder públicD em atender ao ensino Dbrigatório, nos
termos da cDnstituição.

~
~

.----------..".--------~e: DEPUTADO OCTÁVIO ELÍSIO

'§A• mUSSliO DA F~IILIA, E~~~~o:"~~;;;~ ..~S-I'O-R-TE-S-.-.-.------~ 801031·5
~------'----='--=-__""':""':"::':"::":"":"::::":"":"::-=-- -J

JUSTIFICAÇÃO

Torna~se necessário definir na Constituição o que se
~ntende por desenvolvimento tecnológico nacional, a fim de caracteri
zar os produtos dele resultantes e a esses propo.cionar certo grau
de proteção.

~
~

.. § •••• - S assegurada a proteçdo do Estado contra todo
tipo de discriminação, violência e exploração dS crianças e adD
lescentes em situaçãD de alta vulnerabilidade por abandono, orfan
dade, extravio ou fuga do lar, deficiência (f!sica. sensorial ou
mental), infraçJD, dependência de drogas, vitlmizaçüo por abuso
ou exploração sexual ou qualquer tipo de opressão; assim corno por
necessidade de trabalho precoce.

§ ••••• - A lei disporá sobre as formas de assistência
nesses casos, sendo vedada a deportação dD menor infrator do muni

Substitua-se pelos seguintes o § 59, art. 49, SeçJo I (Do Menor)
do Ante-Projeto da Sub-Comissão VIII-c (Da Fam!lia. do Menor e do
Idoso):

§ 22 - Ao receberem apodo mediante convênio na forma da lei, deve ser
estabelecidD D cronDgrama de sua indap~ndencia em relaçãD a3
recurSDS públicDS DU sua incDrporação pela rede oficial, bem
como as CDndições em isto se dará.

Pretende-se garatir o <.ten~imc~to nas áreas CDm insuficiência
de oferta de ensinD DorigatcriD bem como protejer essas ins
tituições cujo esfDrço pela educaçã3 deve ser reconhecido

JUSTIFICAÇÃO

p:~põe-se incluir nas DISPOSIÇÕES TRANSIToRIA

Art. - As instituições assistenciais, sem fins lucrativos
voltadDs aD atendima~to pré-escolar é ao ensino fundamnetal,
poderão candidatar-se a receber o apoiD do poder público em
caracter tempDrario.

§ 12 - As instituições a que se refere este a.tigo se locali
zam em áreas com insuficiente oferta de vag~s na rede pública.

f:_~D::::e.l:.p.:..,...:O:::C::..:Tc:.:A~V~I.:::.O...:E~L::..:r:..::;:..:;.:::;=~_·_uT_"_-_~~_~-============~:=J
cryITl'------ ~L(H...,.,'O/COIlI'dO/5UIlCOMI"ÃO--------:=J

li]

I

~
~

ENSINO FUNDAMENTAL
ADULTOS

GARANTIA DE
A JOVENS E

Dê-se a seguinte redação ao art. Zç (VIII-b):

Propõe-se incluir como !Inciso Ir no ar r igo 3Q do ant epr oj e t o
da SubcDmissãD VIII-a

O anteprojetD fixa, entre Dutros, a garantia dD ensinD fun
dam:ntal, que é para tDdDs, nãD pDde prescrever CGm a idade. Entr~

Garantia de ensinD fundam:ntal, CDm duraçãD e característi
cas própria, aDS jDvens e adultos que a ele nãD tiveram aces

SD em idade apronr iada.

JUSTIFICAÇÃO

JUSTIFICAÇÃO

O objetivo desta reformulação adequa-s~ ã idéia de
urna sociedade na qual os agentes sejam estimulados a investirem em
ciência e tecnologia, conjugando os esforços de institutos de pes

quisa, empresas e uiti~ersidades, de forma unificada e racional.
Os termos "integra" e "orientado" não foram inclui

dos como mera questão semântica, mas sim corno forma de flexibilizar
a estruturação do mercado interno, sem a perda de sua conceituação
corno patrimônio nacional.

Artigo zç - O mercado interno integra o patrimônio
nacional, devendo ser orientado de modo a viabilizar o desenvolvi
mento sócio-econômico, o bem-estar da população e a realização da
autonomia tecnológica e cultural da Nação.

rTI---------------Tl[lITO/..USTI"ICAÇio--- ~

/!J

I
i

(l DEPUTADO OCTÁVIO ELÍSIO

.., -:::-_ 'LIIHA'Uo/cONISsio/sUlcOllllsaio-----------,

o A FAMILIA, EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES, CIÊNCIA, TECNOLOGIA,E DA CO-
MUNICAÇÃO

'-------------~
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que lhe devem assegurar o uso dos meios necessários, sem embara
ços, na produção didático-científica.

3. O conceito de autonomia universitária é multl
lateral e dificilmente desafiaria o passar do tempo, com êxito,
se contido numa definição rígida e imutável.

Não é aconselhável, principalmente por este motivo, que ela seja
definida na Constituição, nem explicitados os seus vários aspec
tos. Melhor que se diga apenas que a Universidade é autônoma.

A mesma coisa ac~'tece com alguns institutos

outros direitos e garantias constitucionais. ~ o caso, por exem
plo, da propriedade. A Constituição não a define, mas ~penas a
prevê: " ~ assegurado o direito de propriedade ... "(artº 153

§22). Ao Código Civil foi deixada a tarefa de constinuar defin~

do-a, ressaltando as características do domínio:" A lei assegu
ra ao proprietário o direito de usar, gozar e dispor dos seus

bens, e de reavê-los do poder de quem que injustamente o possua~

(Artº 524)

Na hipótese em análise, se aprovada a redação do

dispositivo sugerido, poderá o legislador ordinário, posterior
mente, definir a autonomia da Universidade; mas isso não convém
e nem será preciso, eis que , como está redigido o artigo prc
posto, além dos limites restritos da supervisão pelo Poder Pú
blico, marcados pela lei, começa a área da autonomia universi
tária. Por-exclusão, o que não for da supervisão, será da autono
mia. A supervisão do Poder Público - esta sim - será objeto da
lei, que não poderá disciplinar além do que for apenas supervi

sãb.

EMENDA
801036-6

ClplO de sua residancia e admitindo-se o seu internamento somente
em casos extremos, por prazos reduzidos e em abrigos cspetlais
que ofereçam condições de preservaçüo da integridade física e men
tal dos afetados, assim como sua proteção contra a degradação hu
mana e o estigma social.

§ •••• - O internamento do menor infrator serã sempre
antecedido de amplo ~direito de defesa.

§ •••• - A lei determinará severas punlçao aos crimes
de violência, abuso e exploração de crianças e adolescentes."

JUSTIFICATIVA

Acrescente-se, onde couber, no Título referente à Educação:

Artº. . f assegurada ~ autonomia ~ Universidade ao Poder
Público incumbirá supervisionar ~ desempenho das instituições

universitárias, ~ termos ~ lei.

a toda a política de atendimento d criança e ao adoles
cente vul nerdve i ~ que dever:' ser re fo rmuLada por impos içiio desses
dispositivos constitucionais, assim como o C6digo do Menor.A de
portaçiio, o internamento, a vlolincia cruel institucionalizada no
chamado "ciclo perverso" do atendimento ao menor infrator s6 têm
gerado a desumanização de milhares de crianças e adolescentes, e
a sua "formaçüo" na carreira do crime. Urge dar um fim a esse es
tado de coisas, que coloca o Brasil num dos mais vergonhosos luga
res mundiais quanto ao abandono da infância e da adolescência.

Constituinte Chico Humberto

I'Lt:"/ofllto/so'r'15SÃo/SIl}COIolIS!JÃO -~CQmiss50 da Famllia oa eoucaCDO, cultura c Esportes ,da.
Ciência e Tecnologia e da Comunicação. "

= TEXro/,lll'TIFle.lç;,O --,

J-U-S-T-I-F-I-C-A-T-I-V-A

A Constituição atual não dispõe, expressamente,
sobre a autonomid da Universidade. Contém o seu texto, em dis
positivos esparsos, normas e princípios relacionados com o
tema, como o que assegura a liberdade de comunicação no exer

cíCIO do magistério (artº. 176, VII). Mas o legislador consti
tuinte passado não se preocupou em regular, especificamente
assunto tão importante, sendo o mesmo objeto da lei ordinaria:
" As universidades gozarão de autonomia didático-científica
disciplinar, administrativa e financeira, que será exercida na
forma da lei e dos seus estatutos". (Artigo 3º da Lei 5.540/1%8).

A determinação da autonomia das universidades é,
atualmente, pelo visto, um problema essencialmente Jurídico, pois
as normas legais é que a precisam, marcando-lhe os limites. A sua
maior ou menor amplitude decorre, portanto, da loi, já que os

estatutos a esta devem abediência.
As normas que disciplinam a matéria não resulta

ram, todas, do amplo debate no Congresso Ndcional, sendo muitas

vezes expressão qo casuismo e da conveniência, para a administra
ção governamental, dos controles burocráticos na gestão das uni
versidades federais. Veja-se, quanto a estas, a quantidade de d~

cretos-Ieis, de decretos e portarias restringindo a sua autono
mia, tran~formando-as em simples departamentos administrativos do
Ministério da Educação.

2 - Para que a Universidade- possa cumprir a sua
missão, é preciso que ela seja autônoma. Mas é evidente que a
sua autonomia não pode ser balizada por externos critérios mut~

veis, ao sabor da conveniência administrativa governamental de

cada dia.

O ideal, como acontece nas renomadas universida

des alienígenas, é que a concepção de autonomia e~teja mais na
tradição, no entendimeeto coletivo, na sua prática respeitada;
e mais fortemente assim se impõe e perdura a autonomia , do que
definida em um texto de lei, ainda que constitucional.

Ass ín , a prática da autonomia é que , afinal, po
derá lhe dar a dimensão do seu contéudo, assegurado pela tradição
quer na consciência do nós - daqueles que se abrigam e atuam na
instituição ,- quer no respeito do mundo exterior - sociedade e
governo.

Todavia, no estágio atual da nossa Universidade,
seria imcompleto e inoperante - pelo menos para os oficiaiS - se
o Congresso Constituinte dissesse apenas que a mesma é autônoma.
Não basta. O dispositivo diz mais na segunda parte, limitando a
ação cerceadora estatal: ao Poder Público incumbirá, tão somente,
supervisionar o de desempenho das instituições universitárias,
nos termos da lei.

Essa supervição não será a mesma para as diversas

instituições, variando conforme o tipo, dentro de um elastério I
que abrangerá todas as universidades, das particulares às ofici~i_

A expressão Poder Público estará afeiçoada a qual

quer sistema a ser adotado pela futura Constituição, quanto aos
poderes expressos, remanescentes ou concorrentes para as coisas

do ensino ;uperior, tanto se referindo à União, quanto ao Estado

ou ao Município.
4. O artigo como está redigido, na primeira parte,

sugere que o dispositivo é auto-aplicável, quanto à autonomia,

pois esta contém direitos já existentes e exercitáveis desde logo

(por coincidência o verbo está no presente ... ). Já a supervisão
dependerá de lei, sendo certo que continuam em vigor várias disp~

sições legais, não sendo, unicamente, aquelas que contrarlarcm a
autonomia assegurada na Constituição.

l
EMf:NDA
801037-4

kresca1te-se

ao relatóriu final d3
Subcomilissã3 da EdJca;~o, eulturd e Esportes:

~ ..1.~1....luo/eO"'IS$io/SUleO..I!lsio----------__,

s:1'O D~ "!\~lLlA, D'\ 'õDD'Q'O, QULRq, E"Hl1IE, CIEN::III, TElJ'n-mIA E O:M.NlU'Ç1\1

~ONSTITUlNTE PAULO MACARINI

~---------------T(XT(l/JUSTI"CAIfÃO_------------

Pela sua magnitude, a autonomia da Universidade

deve ser consagrada como cânono constitucional, deste decorrendo
direitos que, pela sua natureza e pelos seu~ titulares, muitos
podem perfeitamente ser incluídos na categoria dos direitos pú
blicos subjetivos: de criar, ordenar e transmitir o saber, ass~

gurando a liberdade de mestres e a1unos no entendimento da ver
dade. Outros direitos e liberdades devem estar acima das varia

ções da legislação ordinária, como os que se referem à indepen
dência institvcional, para a consecução dos seus objetivos; os
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Art. O ~nsino do couperativismo e du associativismo con5titulrá _
disciplina de ~atricula fa:últativa nas escolas e institUl _

ç6ei de en,ina de tojos 03 graJs.

.Estender esta prerrogativa a entidades privadas. Si~lifica a
tentar contra a garantia de segredo profissional e dos negócios, o que de ro
do algum se coaduna com o ideal democrático e as lib~rdades individuais. -

JUSTIF rcs r IVA; .,.,- &UTO. _

EMENDA
801039·1

o movimento Coo~erativista, na sua :oncepçãJ moderna, CO~D

slste~a sócio-econômico, ca,tando com 143 a,os de axistê,cia, vem atu3~

do em todo. os cont tnente s , tn·jo-s~ evi oe.ic t a ro como um an s t rune-i t o er!
caz de org,l'11za;ã'l de.noc r á t í ca da soc teda ae , ums fJ~rm~ a feqo sda d s dis:
tribJiçãn da renja e uma alternativa eficiente n3 busca j3 equilibrio _
entre o social e o ecooômlco.

Dia~te dessas ev~jências, OI go{e~nol das mais dlvers3S te~

dências politlcas têm aberto espaça p3ra o slste~a :oopera~lvlsta, ins~

rind'J-o na própria coo s t t tu í çã a, como , por exe.np Lo: Luqu s l áv í a , Tcheco-;;
lováquia, Itália, Espanha, Rassia, Grê~i~ ~ Portugàl. Ineg3/elm~n~e, ;
coopra~ivis"w se constitue na ~elhor forma d~ ate~der a05 a15eio. mais
profundos do honem , qu e são a iglJdlda(jf~ ~ a liberoajl~.

O coope~ativismo é Uln movinenta auto gestionárlo, n3 exarci
elo pleno da'cldada'1ia, onde, pela aplica;ãa de 5eU5 principl05 na:tea
do r e s , gt~ca a s cund l çõe s nece ss ã r Ju s p.s r a 3 ror1ll3;fi:J de PI~S";)'JJ!;) que Pd~

sam a intragir umal com 3S ou~ras, praticando a 3juda ma~ua.!

O sistema coopera~ivista vdlo:iz~ o trab3lhu, gerindo 05

In~ios de p r odução e de s t Inendo-o s para a sat Ls f'aç ã a de ne ce-s sLda fe s prÉ.
"rias e d s soc í eda.re em ;1'~ral.

____-;- 'Lllli",o/eow."Ão/suaeoll."Ão

~'i5MU..L@.~B m E[lJJCAÇ"O' C[JJ1J)lV\ E ES!'QRn:S., DA CIl::-;~
d .......CU:.uLJ.Jl.lIA F DI\. CQ\lClI.cAÇ.ÃO-- TUTO/JUSTlrlCAÇÃO- -,

I:e-se ao parágrafo 19 do art. 29 , do Relatório Final de Antepr2,
jeto da Subcomí.ssâo da Ciência e da Tecnologia e da Comunicação, a seguinte

redação:

''Art. 29 -

5 19 - Lei Complerrcntar poderá definir, no interes-
se nacional. os setores vedados ã atividade
de empresa estrangeira e de empresa brasilei
ra controlada por residentes ou dOllÜciliados
no exterior. bem como excepcírma.lrmnte , exi
gir a nacionalidade brasileira para o exer~

cio do controle ou de gestão de empresas
brasileiras."

Considerando os valores extràB~dinários de de~ocra:ia, soli
daried3je, civis.oe justiça social, in:orpo:ados pelo cooperativis.o e

associatlvis~o, plelteamos qJP. este sistema s~ja ensin3do, n3 teoria e
na p=á~ica, como exlgê~cia constitucional, em todos os niveis de ensino
Brasileiro, divulg3~d3·seus principias e SU3 doJJtrina, cama forma a1te2
nativa de organiza~ão só~io econômico da sociedade.

Esta sU~8stãa aprase,tad3 pela Organização d.1S Coopeca~1vas

do Estada da Rio Grande do Sul tem o nosso integral endosso.

JUSTIFICAÇÃO

Mais_uma vez, como em mureros outros passos. se repete a têcni
ca de delegar tudo para a lei ordiniíria. tomando a Constituição nunUl espécie
de norma "renlss íva", sem principios rígidos. Ademais, o disposto, no antepr2,

jeto, contradiz o princípio da liberdade de i~iciativa, servindo, desse rodo.
tanto a ~n Estado capitalista. quanto a um soaialista ou comunista, a depcnder
de lei ordínârãa,

~
~

0r-~------------AUtOJlê -JEMENDA
801038-2'l,r~ÂRlo/eou.ssio/$Ullec..Il:t$Ão-- _m ~ r::T-;;:"'--;:;===-;:;-;;-;::;-. ,.Lr:f'Á"lo/eolJ.~s~o/..uaco·lI$sio

Lffi\IISSi\O nA JWlfLTA, DA EDPCACi'\O, CUI.11lM TI 1~')l'0R1lá..J1~_D.~ '-- ..J - CO~ISSM 011 FII/{[LIII, 011 EOUCI\CiiO. CULTUR,~ E ESPORT[S,ííA1
__ClcriC/1\ E TfCIWIOEJ!).l..Qó..lOrIUlll~Q..,.,.... ~

Ljj;CNOIOGIA E 0/\ CO\fJINTCÓt'ÓO TUTO/JUS",.'"çÃo------ --,
r--r---------------- TuloIJO~Tu'ICA,ÃO

I!J--------------&UTO.--------------,-
ê

§ l~ -

"Art.3~ -

Acrescente-se o parãgraro terceiro ao Art.3~, do Relatório Final do Antepra
Jeto da Subco~is$ão de Ciência e Tecnologia e da Comunicação com a seguinte red~

ção:

Dê-se ao art.' 59 do Relatório Final do Anteprojeto da Subcomi.:!,

são da Ciência e'Tecnologiâ e da Comimica:ção'a'seguint;e redação:

"Art. 59 - Toda.s tem ~reito e acesso gratuito às ref~

rêncías e infornações a seu respeito, conti

das em bancos àe dados <lu outros instrum::m
tos, controlados por ent.i.dades públicas. p2,
dando exigir a retifícação de. dados ou àtu~

lização e supressão dos incorretos ~Ddiante

procedimento administrativo ou judicial si
giloso.

Parágrafo único - Dar-se-á ''Habeas Data" ao legítimo i~

teressado para assegurar os direitos
tutelallos neste artigo."

S 29 -

S 3~ - Lei Complementar poderá estabelecer tratamento
diferenciado, em determinadas se tores de ativl.

dade econômica e tecnológica, a empresas naciE1,
nals cujo controle decisório e de capital per
tença a bras i le i ros".

JUSTIFICAÇÃO
JUS T I F r C A ç ~ o

Não se justifica a previsão original do texto do Anteprojeto,

no sentido de estender o direito ã informação aos repositórios de dados de
entidades privadas. O amplo direito ã infonnação assume procedência perante
as~ pi'Jblicas. eis que nelas se contêm dados' de interesse geral, relati-

, vos ã coisa pública.

A proteção estabelecendo tratanento diferenciado em determinados setores
de atividade econômica e tecnológica, a empresas nacionais, impõe-se como ~
dlda salutar ao desenvolvimento tecnológico da indústria, cujo controle deci~

sério e de capital pertença a brasileiros, bem como, em alguns casos a garan
ti a da segUl'ança naci onaI.
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JUSTIFICAÇÃO

chaves, maS acessivel a todos, conforme preceito contido, no artigo 10 do mesmo

relacõriq ao assegurar que nA informação ti um bem social e um direito fundamental

da pe.ssoa humanall
•

De outra forma, o preceito ora suprimido parece visar a estabilid,!.

de da segurança e da soberania nacional.

No entanto, a segurança e a soberania nacional são assuntos, já d~

vida e exaustivamente tratados em outro capitulo da Constituição, a cargo de ou

tra Comissão.

Assim, a repetição de preceitos, na Constituição, que muitas ve

zes tendem a ser conflitantes, deve ser repelid~, sob pena de se elaborar uma

Carta Magna difícil de ser interpretada e ate mesmo aplicada, podendo cair nO v~

~io as normas nela contidas.

~
~

ESPORIES,I SSÃO VA FA"ILI AA'VA"~v5"C'Ãt9Ã'n':'r'm:''f[lRA t
IA E TECNOLOGI E VA COMU~ICAÇÃO.

vê-~~ ao a~z. 16, do R~!aZõ~io Fina! do Anz~p~oj~to da Subco

m~~~do da Educa~do, Cu!zu~a ~ E~po~z~ a ~~gu~nt~ ~~da~ao:

A~z. 16 - A~ ~mp~~~a~ com~~ciai~, indu~t~iai~ ~ ag~Z

co!a~ qu~ mantiv~~am ~6co!a6 pa~a 06 6uncionã~i06 e
~eu~ 6i!ho~, pOd~~dO compen~Q~ ~6~a de~pe~a com o Im
po~zo d~ Ci~cu!Q~aO de ~1~~cadMia:~ a s ~~ ~eco!hido ou
deduzido do Impo~to d~ R~nda ã paga~.

tJ---.,------n-é-/:?-/l-~·;.~

m---------------- TIXTOtolUUI'ICAÇlo --,

TUTO/olUSTI'ICAÇÃQ------------- .,

Além ôo mais, nOnilas já p-rese:tV2.m a s~gu'rança e sobe:rania nacional,

sendo que sempre que for necessnria a prestáção de informações para o inv~stimanto

no Pai:s, e l.as devem ser prestadas, desde que não c.ontrariem a9.ue/las normas.

a

~
~

da Subco;ni~

No merito, a proibição estabelecida no artigo suprimido, tende
afastar os investim~ntos no Pais.

[1.-------=-------- AUTOIt -,

fi "t.[Nl.W4.o/co.w",í.O/~u''=OIlI:3SÃO

áD.\lISS~O D~1\. 11-\ EDUQ\('liO. ClJL11JRA r ESI'ORTES. D1\ CIENCIA

§
~ 'T'I'r,,''1! oGLLE-Il.\_lXNINICAÇliO

EMEI'IDA
801042-1 Dê-se ao art. 39 , do Relatório Final de Anteprojeto

~ão da Ciência e Tecnologia e da Comunicação, a seguinte redação:

.AUTOIt---------------
J

A c~~ação do ~a!ã~io-educQção i~ia one~a~ ainda mai~ a~ ~m 
p~e6a~, bem como o p~eço 6ina! do ~eu p~oduto.

A dozação des s a ve~ba, como p~e~cJí.,Lzo no anzep~ojezo, pQ~a Q
ex.pan4 ã:o da o6e~za do elt6~no piLbUco não é t;undamen.tat, e poJt. ce~.to,

no~ Mun~c1pio~ e E~zQdo~ mQi~ cQ~enze~, não .te~iQ o 6im co!~mado na
no~mQ Con~zizuciona!. A~~im, enzendemo~ que o ~~zZmu!o ã~ empJt.e~a~ p~

ns: que 06e~eçQm ao~ ~~u~ 6uncionã~io~ e aos 6~!ho~ de~6~~, ace~~o

g~azuZzo ã ~duCQção e Q con~equen.te me!ho~iQ de condiçõe~ p~06~6~io

nQi~, aZ~ngi~ia mai~ objezivamenze o 6im de~ejado poJt. zodo~ o~ cida
dão~. E conzido e~~e e~zZmu!o na no~ma ton~zizuciona!, da~-~e-a ga
Jt.anzia de ace~~o de zodo~ ã educação bã~ica.

c----,-,'=~-.-.- ... rl.,'n1o/tOlol t<;SÃo/O:U1Cfl ll! "" i o =.,-==.,...-,:-:===c:--;,.,.--p:rvTi I CO:lI S57\0 DA FAMíL IAA DA EOuer,ChO. CULTURA E ESPORTES, 0/\ J
CI ENC I A [ T[~.!:!iILOG 1__ E DA COtllJN I r"çr,o .

pr' 'fc~ToIJu~TIf'leAç.iio- - __- .,

Dê-se ao art.8~ do Relatório Final do Anteprojato da Subcomissão da Ciência

e Tocnologia e da Con.unicação a seguinte redação, suprimindo-se o seu § 1~:

"Art.8? - ° Poder Público poderá, na forma da lei, conc~

der Incentivos específicos a instituições de ensino e

pesquisa, a Universidades e Empresas Nacionais, assim

definidas no art. 3?, que realizem esforços na área de

Investigação científica e tecnológica, de acordo com

os objetivos e p r lor ldedes nacionais";

'~. 39 - Empresa Nacional, para todos os fins de direi.

-to é aquela constituída, com sede e düeçãono

País.

Parágrafo único - Lei Complenentar poderâ estabetecer tr!

tamcnto diferenciado, em determinados

setores de atividade econômica e tecnol§:

gíca, a empresas nacionais cujo contrg

le decisório e de capi tal pertença a

brasileiros."

JUS T I F I C A ç ~ O JUSTIFICAÇÃO

Não cabe ã Constituição determinar o momento e a forma de concessão de in

cent l vos , matéria que é própria de lei ordinária, através da qual os Poderes

Legislativo e Executivo, poderão avaliar a conveniência eaoportunidade de con

cedê-los.

Deve, pois a Constituição, apenas, prever a possibilidade de concessno de

lncontivos, fornecendo as normas gerais.

A boa técnica legislativa indica que a Constituição deve ser a mais conci

sa possíval, evitando excessos, como a previsão estabelecida no § 1~, ora supri

mido.

A Constituição, a princípio, não deve conter definições, sobrotg

do quando consagra o absurdo, COlW é o caso do artigo 39 , pois t.ransforma em

não nacionais, as empresas, no País, logalmcnte constituídas.

No entanto, devido ao grande nÚIrPro de atos ncrmativos , legais

ou administrativos. que concederam privilégios a empresas com poder decisório

de brasileiros, cuja disposição é díspar em cada um desses atos, convém que a
Constituição defina empresa nacional.

fu outra forma, tal definição.não deve contrariar interesses

brasileiros, dentre os quais se deve incluir o investirrento estrangeira no

País. Entretanto, caso seja necessârâo, para a preservação da soberania

nacional, propõe-se a possibilidade de lei complemcntar estabelecer disti!!

ção entre as cnpresas com controle brasileiro c as com controle estrangei

ro.I:.= 1t-:..:.:..---------------------_-----1,.,...,==_====-::-:-::: ,.L(~ÃAI.,/COI.l'ssi.o/sOIlCOMl~:lÃO------------W VIII - COHIS~AO DA FAHILIA, DA CDUCAÇ'\O,C~TURA e ESPORTES, DA
...C -'f.:rIDlCítw::...:mCNJ}LQGTh " Dó cmllt,'Lnuc:;J~uç;;..\llo'---------~

_______________ J.r•• ~.o-- -----_----

InCrê ,;Ç Rt-i ttz"'l

1
~
~JUSTIFICAÇÃO

o direito de informações relativas ao conhecimento da realidade s~

cial, econâmica e territorial do Pa!s, não deve ser um segredo guardado a sete

TIXTO/.lU'TI',CAIfÃO---------------=l

~ [il AUTOR - ]Suprima-se o 29, do art. 69, do Relatorio Final do Antcprojeto ~ . n
_ ~ J>éR.C.' ré~U?Ô~'1da Subcomissão da Ciência e Tecnologia e da Comunicação: ~~~ ~~~~~___L_~~~~~~L_ ~----___

~ "LCWÀflID/CONlssio/;oOCOIof"sio J
~~:é~ J:DlJrllçJiD, ClJl_l1J~\ lJ ESPDR1T:S, DA Cll'l\C1A r;

r
!~GTA r m CO\UlNIC1ÇilQ rur."",,,,,,.;'.

Dê-se ao art. 79 , do Relatório Final co Anteprojeto da Subco

Jlissiío da Ciência e Tecnologia e da Comunicação, a seguinte redação:



218 • vm -ComIssão ela Fa~, ela Educação, Cultura e Esportes, ela CIencla e Tecnologia e ela Comunlcaçio

"Art. 79 - As normas de proteção aos trabalhadores.lQ1Xl!!

to 'as vantagens advindas do processo de dut~

mação, obedecerão ao disposto no Capítulo "Da

Ordem Econômica e Social."
A enenda tem. o objetivo de harmonizar os princípios de incenti

-vo e apoio ã. cultura com os direitos e garantias individuais dos cidadãos.

JUSTIFICAÇÃO

o anteprojeto consagra,em seus incisos, dispositivos alt:nrente

'nocivos ao desenvolvimento nacional,à liberdade de mercado de contratação ·e

de iniciativa da empresa nacional.

Na redação original, o texto refere-se ao "livre acesso" de

todos aos neãos e bens culturais. COllXl.O direito ã educação não é de status

superior ou inferior aos demais direitos previstos na Constituição. afigura

-se necessário retocar os excessos da previsão - louváveis sem dúvida algu

ma, mas injustos - para articulá-la, na nedída exata, com os outros e impo.r

tantes prerrogativas constitucionais que nos assistem.

Parágrafo Onico -

III - pelo acesso aos neâos e bens culturais, res-

lis~tadas as garantias previstas nesta Consti

';Uição.1'

~
~

Confio na unânime acolhida desta propOSlçao pelos Srs.

Constituintes, os quais representam com fidedignIdade, o pensamento

da sociedade do País, reconhecidamente inclinada à fé e à religiosi
dade, evidenciadas nos milhares de templos e espaços diversos dedica

dos aos cultos e outras manifestações de caráter místico.

Dar ao Art2. ( .... ) a seguinte redação:

Cumpre criar oportunidades, nãJ pa~a o exercício do ensino

"sobre" relIgIão, informativo, de caráter científIco-teológ!cQ, mas,

isto sim, para o ensino confessional, formativo, capaz de orientar o
aluno para a prática constante de uma das múltiplas religiões culti
vadas no Brasil.

A "Educação Religiosa será garantida pelo Estado no Ensino
de 12. e 22. Graus como elemento integrante da Oferta Cur

ricular respeitando a Pluralidade Cultural e a LIberdade

Religiosa."

JUSTIFICAÇÃO: Proponho, que se faça inscrever nas páginas

do novo Estatuto Supremo da Nação, dispositivos que garantam a todos

os alunos do sistema educacional, o acesso ao ensino religioso, es

truturado de forma a respeitar a pluralidade de credos do povo bra

sileiro, cujas ~aízes se embebem em fontes de cultura variadas e de

dlferentes matizes.

~DD ENSINO RELIGIOSO

r:-I------- Tf:XTO/Ju!TIFICAÇÃO ~

~
~

Tais medidas poderão e deverão ser adotadas, apenas, pela.li

vre negociação, pois através de contratação coletiva, é que as partes intere~

sadas saberão como e quando instituí-las, sem gerar prejuízos às partes

e à nação.

I2-se ao inciso III do parágrafo único do art. 18, do Relatório

Final da Subcomissão da Educação, Cultura e Esportes, a seguinte redação:

;~. 18-

Cabe ressaltar que em muitos países industrializados, como a

França, os benefícios no anteprojeto pre~onizados) soncnte são aplicáveis ã
enpresa de média ou grande porte. e ainda assim. como ê o caso da estabilid.!!.

de relativa, apontada como inibidora da contrataçiio de novos empregados.

Os benefícios trabalhistas, como redução do horário de traba

lho, reaproveitamento de mão-de-obra e co-gestão empresarial, não devem vir

através de imposição legal, muito menos por dispositivo constitucional, os

quais em época de recrudescínerrto da crise econômica, constituirão, certanen

te, mais um forte agravamento do desemprego em massa, de estímulo ao subempr~

go e fator inflacionário.

,LtNã~IO/çOI,lI"lo/.u.COIlISS.iO ~

~ÃQJJ.i...mlrLTA Df! [fJl1C~ÇliO Q!IJ]Ill~ E ESPonTES.~CIA...-J
d'-'-""-"U'.LOGIII I: DÀ WlmlCAÇll.O-- TEXTO"UST"'..;ÃO----------------,

,-- AU'O. _
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