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 Panorama do processo constituinte 

Para melhor compreensão do processo constituinte, recomendamos a leitura do documento 
disponível no Portal da Câmara dos Deputados  Atividade Legislativa  Legislação  Portal da 
Constituição Cidadã  Publicações e Documentos  Panorama do Funcionamento da ANC, no 
seguinte endereço:  
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-
cidada/publicacoes/panorama_anc 

 
A relação das Comissões Temáticas e das respectivas subcomissões poderá ser consultada no 
Portal da Câmara dos Deputados  Atividade Legislativa  Legislação  Portal da Constituição 
Cidadã  Processo Constituinte  Comissões e Subcomissões Temáticas, no seguinte endereço: 
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-
processo-constituinte/lista-de-comissoes-e-subcomissoes 

Texto promulgado em 5/10/1988 

 Art. 60. Nos dez primeiros anos da promulgação da Constituição, o Poder Público 
desenvolverá esforços, com a mobilização de todos os setores organizados da 
sociedade e com a aplicação de, pelo menos, cinquenta por cento dos recursos a que se 
refere o art. 212 da Constituição, para eliminar o analfabetismo e universalizar o ensino 
fundamental.  
 
      Parágrafo único. Em igual prazo, as universidades públicas descentralizarão suas 
atividades, de modo a estender suas unidades de ensino superior às cidades de maior 
densidade populacional.  
  

1 – Sugestões localizadas1  

 
  SUGESTÃO:01408 DT REC:23/04/87 
Autor:   
   EUNICE MICHILES (PFL/AM) 
Texto:   
   SUGERE QUE OS RECURSOS PÚBLICOS DESTINADOS AO ENSINO SEJAM APLICADOS,  
PRIORITARIAMENTE, NO ENSINO FUNDAMENTAL OBRIGATÓRIO E NO PRÉ-ESCOLAR. 
 
 
   SUGESTÃO:09356 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   EXPEDITO JÚNIOR (PMDB/RO) 
Texto:   
   SUGERE QUE A EDUCAÇÃO SEJA DEMOCRÁTICA, SOLIDÁRIA, COM ENSINO PÚBLICO  
E GRATUITO EM TODOS OS NÍVEIS E QUE SE ADOTE UMA POLÍTICA DE  
ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO NUM PRAZO MÍNIMO QUE ESTABELECE. 

                                                      
1 O inteiro teor de cada sugestão pode ser consultado no Portal da Câmara dos Deputados  Atividade Legislativa  
Legislação  Portal da Constituição Cidadã  Processo Constituinte  Sugestões dos Constituintes, no seguinte endereço:  
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-
constituinte/sugestoes-dos-constituintes/sugestoes-dos-constituintes-pagina-principal 

http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/publicacoes/panorama_anc
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/publicacoes/panorama_anc
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/lista-de-comissoes-e-subcomissoes
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/lista-de-comissoes-e-subcomissoes
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/sugestoes-dos-constituintes/sugestoes-dos-constituintes-pagina-principal
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/sugestoes-dos-constituintes/sugestoes-dos-constituintes-pagina-principal
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2 – Audiências públicas 

Não foram localizadas audiências públicas sobre o tema.  

3 – Subcomissões temáticas 

 

FASE A – 
Anteprojeto do 

relator 

A matéria não foi localizada nesta Fase. 

 

FASE B – Emenda 
ao anteprojeto do 

relator 

Não foram localizadas emendas. 

 

FASE C – 
Anteprojeto da 
subcomissão 

A matéria não foi localizada nesta Fase. 

 

4 – Comissões temáticas 

COMISSÃO DA FAMÍLIA, DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

E DA COMUNICAÇÃO - VIII 
 

FASE E – Emendas 
ao anteprojeto da 
subcomissão, na 

comissão 

Não foram localizadas emendas. 

 

 

FASE F – 
Substitutivo do 

relator 

A matéria não foi localizada nesta fase. 

 

FASE G – Emenda 
ao substitutivo 

Total de emendas localizadas: 1.  

(consulte a íntegra das emendas da Fase G ao final deste documento.) 

 

FASE H – 
Anteprojeto da 

comissão 

Nota: Os dois substitutivos apresentados pelo Relator foram rejeitados pelos 

demais membros da Comissão. Consulte o volume 206, disponível em:  

Anteprojeto da Comissão - 

http://www.camara.gov.br/internet/constituicao20anos/DocumentosAvulsos/vol-

206.pdf 

 

5 – Comissão de Sistematização 

FASE I – 
Anteprojeto de 
Constituição 

A matéria não foi localizada nesta fase. 

 

http://www.camara.gov.br/internet/constituicao20anos/DocumentosAvulsos/vol-206.pdf
http://www.camara.gov.br/internet/constituicao20anos/DocumentosAvulsos/vol-206.pdf
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FASES J e K – 
Emendas de mérito 

(CS) e de 
adequação ao 

anteprojeto 

 

Total de emendas localizadas: 1.  

(consulte a íntegra das emendas das Fases J e K ao final deste documento). 

 

 

FASE L – Projeto 
de Constituição 

A matéria não foi localizada nesta fase. 

FASE M – 
Emendas (1P) de 

Plenário e 
populares 

Total de emendas localizadas: 2.  

(consulte a íntegra das emendas da Fase M ao final deste documento.) 

 

FASE N – Primeiro 
substitutivo do 

relator 

Art. 53 - O Poder Público destinará recursos e desenvolverá todos os esforços com 

a mobilização de todos os setores ativos organizados da sociedade brasileira para 

garantir a eliminação do analfabetismo e a universalização do ensino fundamental, 

até o ano 2000. 

 

FASE O – Emendas 
(ES) ao primeiro 
substitutivo do 

relator 

Total de emendas localizadas: 6.  

(consulte a íntegra das emendas da Fase O ao final deste documento.) 

 

FASE P – Segundo 
substitutivo do 

relator 

 

Art. 47 - O Poder Público destinará recursos e desenvolverá esforços com a 

mobilização de todos os setores ativos organizados da sociedade brasileira para 

garantir a eliminação do analfabetismo e a universalização do ensino fundamental. 

6 – Plenário 

FASE Q – Projeto A  

(início 1º turno) ou 

FASE R Ato das 
Disposições 
Transitórias 

Art. 35. O Poder Público destinará recursos e desenvolverá esforços, com a 

mobilização de todos os setores ativos organizados da sociedade brasileira, para 

garantir a eliminação do analfabetismo e a universalização do ensino fundamental. 

 

 

FASE S – Emendas 
de Plenário (2P) 

Total de emendas localizadas: 5. 

(consulte a íntegra das emendas da Fase S ao final deste documento.) 

Emenda Substitutiva do Centrão2 nº 02045, art. 33 e 68. 

 

Requerimentos de destaque nº 1838, 1440 e 1443 da Emenda 02045. A fusão foi  

aprovada.  

Publicado no Diário da Assembleia Nacional Constituinte de 23/06/1988, a partir da 

p. 11549. 

 

FASE T – Projeto B 
(fim 1º turno, início 

2º) 

Art. 67. Nos dez primeiros anos da promulgação da Constituição, o Poder Público 

desenvolverá esforços, com a mobilização de todos os setores organizados da 

sociedade e com a aplicação de, pelo menos, cinquenta por cento dos recursos a 

que se refere o art. 215 da Constituição, para eliminar o analfabetismo e 

universalisar o ensino fundamental.  

                                                      
2 Emendas do Centrão: grupo de parlamentares conhecido como Centrão apresentou emendas, que foram posteriormente 
aprovadas em Plenário, com exceção do Capítulo III da emenda nº 02043, e tornaram-se substitutivos ao Projeto A. 

http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/269anc23jun1988.pdf
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Parágrafo único. Em igual prazo, as universidades públicas descentralizarão suas 

atividades, de modo a estender suas unidades de ensino superior às cidades de 

maior densidade populacional. 

 

Nota: conforme quadro comparativo, p. 284, foi feita fusão e organização, pelo 

relator, dos dispositivos aprovados em 1º turno, referente aos artigos 33 e 68 da 

emenda 02045 (Centrão). 

 

FASE U – Emendas 
ao Projeto B (2T) 

 

Total de emendas localizadas: 6.  

(consulte a íntegra das emendas da Fase U ao final deste documento.) 

 

Requerimento de fusão de emendas e destaques. A reunião foi rejeitada. 

Publicado no Diário da Assembleia Nacional Constituinte de 2/9/1988, a partir da p. 

14213. 

 

FASE V – Projeto C 
(fim 2º turno) 

 

Art. 60. Nos dez primeiros anos da promulgação da Constituição, o Poder Público 

desenvolverá esforços, com a mobilização de todos os setores organizados da 

sociedade e com a aplicação de, pelo menos, cinquenta por cento dos recursos a 

que se refere o art. 211 da Constituição, para eliminar o analfabetismo e 

universalizar o ensino fundamental.  

Parágrafo único. Em igual prazo, as universidades públicas descentralizarão suas 

atividades, de modo a estender suas unidades de ensino superior às cidades de 

maior densidade populacional. 

 

7 – Comissão de Redação 

FASE W – Proposta 
exclusivamente de 

redação 

Não foram localizadas emendas. 

FASE X – Projeto D 
– redação final 

Art. 60. Nos dez primeiros anos da promulgação da Constituição, o Poder Público 

desenvolverá esforços, com a mobilização de todos os setores organizados da 

sociedade e com a aplicação de, pelo menos, cinquenta por cento dos recursos a 

que se refere o art. 212 da Constituição, para eliminar o analfabetismo e 

universalizar o ensino fundamental.  

Parágrafo único. Em igual prazo, as universidades públicas descentralizarão suas 

atividades, de modo a estender suas unidades de ensino superior às cidades de 

maior densidade populacional. 

  

 

 

 

 

http://www.camara.gov.br/internet/constituicao20anos/DocumentosAvulsos/vol-298.pdf
http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/306anc02set1988.pdf
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EMENDAS APRESENTADAS POR FASE3 

FASE G 

 EMENDA:00632 APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   HERMES ZANETI (PMDB/RS) 
Texto:   
   Inclua-se no capítulo relativo às disposições transitórias:  
Art. O Poder Público destinará recursos e  
desenvolverá todos os esforços para garantir a  
eliminação do analfabetismo e a universalização do  
ensino fundamental, até o ano 2000, com a  
mobilização de todos os setores ativos organizados  
da sociedade brasileira. 
Justificativa 
a) A sociedade democrática que pretendemos construir passa, necessariamente, pela prioridade da 
erradicação do analfabetismo e a integração de todos os brasileiros à oportunidade do ensino 
fundamental. 
b) O nível de desenvolvimento educacional do País não é compatível com o seu desenvolvimento 
econômico, justificando uma ação emergencial que cubra as carências mais gritantes no que 
concerne a oportunidades educacionais básicas para crianças, jovens e adultos. 
Parecer:   
  Os princípios estão abrigados, em sua essência, no substitutivo. Aprovada parcialmente. 
 

___________________________________________________________________ 

FASES J e K 

 EMENDA:04054 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   OCTÁVIO ELÍSIO (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Adicione-se às Disposições Transitórias, o seguinte artigo:  
Art. O Poder Público destinará recursos e  
desenvolverá todos os esforços para garantir a  
eliminação do analfabetismo e a universalização do  
ensino fundamental, até o ano 2000, com a  
mobilização de todos os setores ativos organizados  
da sociedade brasileira. 
Justificativa 
a) A sociedade democrática que pretendemos construir passa, necessariamente, pela prioridade da 
erradicação do analfabetismo e a integração de todos os brasileiros à oportunidade do ensino 
fundamental. 

                                                      
3 As emendas foram reproduzidas sem revisão, conforme constam nas bases de dados da Câmara dos Deputados e do 
Senado Federal.  
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b) O nível de desenvolvimento educacional do País não é compatível com o seu desenvolvimento 
econômico, justificando uma ação emergencial que cubra as carências mais gritantes no que 
concerne a oportunidades educacionais básicas para crianças, jovens e adultos. 
 
 

___________________________________________________________________ 

FASE M 

     EMENDA:03815 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   OCTÁVIO ELÍSIO (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Adicione-se às Disposições Transitórias, o seguinte artigo:  
Art. O Poder Público destinará recursos e  
desenvolverá todos os esforços para garantir a  
eliminação do analfabetismo e a universalização do  
ensino fundamental, até o ano 2000, com a  
mobilização de todos os setores ativos organizados  
da sociedade brasileira. 
Justificativa 
a) A sociedade democrática que pretendemos construir passa, necessariamente, pela prioridade da 
erradicação do analfabetismo e a integração de todos os brasileiros à oportunidade do ensino 
fundamental. 
b) O nível de desenvolvimento educacional do País não é compatível com o seu desenvolvimento 
econômico, justificando uma ação emergencial que cubra as carências mais gritantes no que 
concerne a oportunidades educacionais básicas para crianças, jovens e adultos. 
Parecer:   
   A Proposição em tela constitui relevante aporte para os dispositivos sobre educação.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:08716 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   HERMES ZANETI (PMDB/RS) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Inclua-se no capítulo relativo às disposições transitórias:  
Art. O Poder Público destinará recursos e  
desenvolverá todos os esforços com a mobilização  
de todos os setores ativos organizados da  
sociedade brasileira para garantir a eliminação do  
analfabetismo e a universalização do ensino  
fundamental, até o ano 2000. 
Justificativa 
a) A sociedade democrática que pretendemos construir passa, necessariamente, pela prioridade da 
erradicação do analfabetismo e a integração de todos os brasileiros à oportunidade do ensino 
fundamental. 
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b) O nível de desenvolvimento educacional do País não é compatível com o seu desenvolvimento 
econômico, justificando uma ação emergencial que cubra as carências mais gritantes no que 
concerne a oportunidades educacionais básicas para crianças, jovens e adultos. 
Parecer:   
   A proposição em exame, conquanto constitua valioso subsídio para o processo legislativo, merece 
ser adequadamente considerada quando se tratar da legislação complementar e ordinária.  
Pela rejeição. 
 

___________________________________________________________________ 

FASE O 

     EMENDA:22283 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GEOVANI BORGES (PFL/AP) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: Art. 53, das  
Disposições Transitórias.  
Suprima-se a redação do Art. 53, das  
Disposições Transitórias do Projeto de  
Constituição, renumerando-se os demais artigos. 
Justificativa 
Não é adequado estabelecer-se como texto constitucional a redação do dispositivo citado. A 
eliminação do analfabetismo e a universalização do ensino fundamental embora sejam assuntos 
que o Ministério da Educação deva estabelecer com meta prioritária, solucioná-los, não caberia 
entretanto como dispositivo da nova Carta, ainda mais da maneira como ficou estabelecido no 
Projeto. 
Parecer:   
   Pela rejeição, considerando o alto significado do dispositivo. 
   
   EMENDA:25430 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EZIO FERREIRA (PFL/AM) 
Texto:   
   Suprimir a expressão "até o ano 2000",  
contida no Artigo 53, das Disposições Transitórias. 
Justificativa 
Perfeitamente desnecessária. 
Parecer:   
   A Emenda não concorre para o aperfeiçoamento do Substitutivo. Pelo contrário, contraria a filosofia 
e as diretrizes que procuramos adotar na elaboração do texto do Projeto de Constituição.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:26446 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   JOSÉ MOURA (PFL/PE) 
Texto:   
   Suprima-se o artigo 53 do Título X, das  
Disposições Transitórias, do Substitutivo do  
Relator ao Projeto de Constituição. 
Justificativa 
Trata-se de matéria não constitucional. 
Parecer:   
Tendo em vista a magnitude dos problemas educacionais abordados, somos de parecer que o 
dispositivo seja mantido na forma do Substitutivo.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:27205 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL/PE) 
Texto:   
   Suprimir a expressão "até o ano 2000",  
contida no Art. 53, das Disposições Transitórias. 
Justificativa 
Perfeitamente desnecessária. 
Parecer:   
   A proposição contribui para o aperfeiçoamento do texto.  
Pela aprovação na forma do Substitutivo. 
   
   EMENDA:33427 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MANOEL MOREIRA (PMDB/SP) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
Suprima-se o  
Art. 53 das Disposições Transitórias. 
Justificativa 
O ensino gratuito como obrigação do Estado acarreta obrigatoriamente destinação de recursos. 
É desnecessária e meramente declaratória a norma contida neste artigo. Pela Supressão. 
Parecer:   
   O Substitutivo optou pela manutenção do artigo.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:34860 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ADOLFO OLIVEIRA (PL/RJ) 
Texto:   
   Suprima-se o art. 53 das Disposições Transitórias. 
Justificativa 
Contem dispositivo impraticável. 
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Parecer:   
Tendo em vista a magnitude dos problemas educacionais abordados, somos de parecer que o 
dispositivo seja mantido na forma do Substitutivo.  
Pela rejeição. 
 

___________________________________________________________________ 

FASE S 

    EMENDA:00558 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   TEOTÔNIO VILELA FILHO (PMDB/AL) 
Texto:   
   O Art. 35 das Disposições Transitórias do  
Projeto de Constituição passa a vigorar acrescido  
do seguinte parágrafo:  
Art. 35 -....................................  
§ único - A remuneração do Professor não  
poderá ser inferior a duas vezes o valor do piso  
salarial nacional. 
Justificativa 
O espirito da Constituição é o de não vincular remuneração e salários, deixando para a legislação 
ordinária toda essa questão. Entretanto, o texto constitucional também não vincula a aplicação de 
recursos orçamentários, constituindo uma das raras exceções exatamente a educação, tal a atenção 
e a prioridade tem merecido do Legislador Constituinte. 
A alteração que ora propomos se insere nesse espírito de estender aos educadores essa atenção 
especial, até porque são eles os agentes da política de ensino e deles dependerá, diretamente, o 
sucesso de qualquer programa de educação. 
Não há como falar em prioridade ao setor com salários vexatórios que são pagos hoje aos 
professores, sobretudo os da zona rural. Não se trata apenas de uma questão conjuntural, embora 
também o seja, em verdade. É sobretudo um princípio que se pretende explicitar e defender. 
Parecer:   
   A Emenda propõe o acréscimo de parágrafo único ao artigo 35 das disposições transitórias, no 
sentido de fixar piso salarial para a remuneração do professor.  
O proponente justifica a medida alegando ser a educação o setor que mereceu do constituinte 
atenção e prioridade na única exceção para a vinculação de recursos orçamentários.  
Daí o estender-se aos educadores a mesma prioridade, sobretudo quando os salários pagos aos da 
zona rural são até vexatórios.  
O relator é de parecer que o texto constitucional não permite qualquer vinculação a piso salarial, 
votando assim pela rejeição da emenda. 
   
   EMENDA:01084 APROVADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SANDRA CAVALCANTI (PFL/RJ) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva  
Substitua-se a redação do artigo 35 do Ato  
das Disposições Constitucionais Gerais e  
Transitórias pela seguinte:  
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"Art. 35. A União destinará, durante vinte  
anos, prorrogáveis por iniciativa do Congresso  
Nacional, para serem aplicadas em projetos de  
educação, saúde pública, saneamento básico,  
recuperação do solo, irrigação e desenvolvimento  
agroindustrial e, exclusivamente, nos Municípios  
que compõem a região Noroeste e Norte do Estado do  
Rio de Janeiro, recursos oriundos de 5% da  
arrecadação do Imposto de Renda de pessoas físicas  
e jurídicas sediadas no referido estado, bem como  
meio por cento da arrecadação dos prognósticos da  
Loteria Esportiva e da Loto coletada também no  
referido Estado." 
Justificativa 
O esquecimento em que vive, há mais de 50 anos, fez desta sofrida região do país a mais pobre e a 
mais injustiçada. 
Os números falam por si. Enquanto a renda per capita anual do vizinho Estado do Espírito Santo 
chega a 1871 dólares, nos Municípios do Norte e do Nordeste Fluminense não chegou a míseros 350 
dólares. 
Enquanto o Espírito Santo que, de 1966 até o ano passado, gozava dos privilégios de incentivos 
especiais, apresenta um crescimento que corresponde aos índices de 100 a 409, o do Estado do Rio 
de Janeiro consegue apenas, no mesmo período, índices de 100 a 273. 
Isto sem falar na ajuda da SUDENE a Minas Gerais e nos programas especiais para o Nordeste do 
País. 
A pobreza, a miséria, a doença, a desesperança e o imobilismo marcam, pois, a vida daquelas 
regiões. 
E, por contraste, é dali que sai hoje a maior economia que o País faz, em termos de dólares, mais de 
70% do petróleo produzido no Brasil vem do Norte Fluminense. 
Considero, pois, que não é nenhum privilégio o que se sugere nesta emenda. Trata-se, isto sim, de 
resgatar, com atrasos até irremediáveis, uma dívida interna intolerável. 
Parecer:   
   A emenda traduz louvável intenção, tem por objetivo mobilizar recursos financeiros para aplicação 
em uma área de crescente empobrecimento: o Norte e o Nordeste do Estado do Rio.  
A região sofre gradual, mas rápido processo de estagnação e involução econômica, que se agravou 
muito com a malsinada fusão do Estado com a Guanabara.  
O texto que se propõe tornará indispensável a elaboração de lei que venha definir os instrumentos e 
os critérios para aplicação dos recursos por órgão da União já existente, para que a dotação obtida 
não venha a ser dilapidada com a criação de nova estrutura burocrática.  
Parece-nos inconveniente que a emenda seja considerada substitutiva ao art. 35 das Disposições 
Gerais e Transitórias, que merece sobreviver, tendo sido mantido na emenda coletiva do "Centrão".  
Pela aprovação, como artigo aditivo. 
   
   EMENDA:01292 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   OSVALDO COELHO (PFL/PE) 
Texto:   
   Emenda Aditiva:  
Acrescentar ao art. 13 do Ato das Disposições  
Constitucionais Gerais e Transitórias do Projeto  
de Constituição "A" da Comissão de  
Sistematização, um parágrafo com a seguinte redação:  
"§ 5o. - Durante o prazo de dez anos,  
contados da data de promulgação desta  
Constituição, os recursos de que trata o art. 245  
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e seus parágrafos serão destinados, em um  
percentual nunca inferior a cinquenta por cento,  
na manutenção e desenvolvimento dos programas de  
alfabetização e do ensino de primeiro e segundo graus." 
Justificativa 
O Brasil necessita priorizar, ao menos temporariamente, o seu ensino fundamental. 
Os alarmantes índices de analfabetismo e de evasão escolar, nas primeiras séries do ensino de 
primeiro grau, indicam a extrema necessidade de concentrar recursos e atenções no ensino básico. 
Por um vício de nossa formação histórica, têm-se voltado os Governos, nos seus diversos níveis, 
demasiadamente para o ensino universitário. 
Precisamos conscientizar-nos de que o Brasil ainda não pode dispender 70% ou mais de seus 
recursos financeiros destinados à educação, com as Universidades. 
Reconhecemos que o ensino universitário é importante para a nossa maior independência cultural e 
tecnologia, e despesas. 
No entanto, uma década de atenção, mais eficaz à alfabetização e à formação de uma cultura básica 
primária mesmo, deve agora ser instaurada. 
Parecer:   
   Emenda do ilustre Constituinte Osvaldo Coelho pretende, com o acréscimo de um parágrafo ao Art. 
13 do Ato das Disposições Transitórias, decompor e regulamentar a aplicação compulsória dos 
recursos públicos para a manutenção e desenvolvimento do Ensino, destinando, nos primeiros dez 
anos de vigência da Nova Carta, cinquenta por cento dos valores para os programas de 
alfabetização, 1o.e 2o. graus. Em que pese as justas e louváveis alegações do Parlamentar, 
consideramos mais razoável que a repartição dos recursos, o cumprimento do dispositivo 
constitucional conste dos planos e políticas regionais e locais de ensino, de acordo com as 
necessidades de cada município e de cada Estado. Pela rejeição da Emenda.  
Pela rejeição. 
 
 
   EMENDA:01293 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   OSVALDO COELHO (PFL/PE) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Acrescentar ao art. 246 do Projeto de  
Constituição "A"", da Comissão de Sistematização,  
um parágrafo com a seguinte redação:  
"§ 3o. - As universidades federais  
providenciarão a interiorização do ensino  
superior, devendo manter unidades de ensino nos  
Municípios considerados polos de desenvolvimento  
regional." 
Justificativa 
Por uma distorção provocada pela ultrapassada crença de que o ensino universitário se destina à 
elite urbana das capitais, as universidades brasileiras concentram-se nessas capitais, e se 
desvincularam, por desconhecimento e falta de interesse, da realidade cultural do interior dos 
Estados onde estão situadas. 
Esta situação concorre para o êxodo de muitos brasileiros do interior para as capitais; e são 
justamente aqueles que, por sua formação profissional de nível superior, melhor poderiam servir as 
suas comunidades de origem.  
A interiorização do ensino superior é, portanto, meta a ser atingida com a maior brevidade possível, a 
fim de adequar as universidades ao papel que devem desempenhar, dentro da moderna concepção 
de serem elas instrumento a serviço de toda a Nação, e não apenas dos privilegiados que, por um 
acidente geográfico ou às custas de enormes sacrifícios, têm acesso ao ensino superior. 
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O atual distanciamento, quase que o alheamento total das universidades brasileiras em relação às 
comunidades a que deveriam pertencer decorre da concentração dos estabelecimentos de ensino 
nas capitais. 
Com isso, as populações interioranas ou são forçadas a migrar para essas capitais, quando dispõem 
de recursos financeiros suficientes, ou ficam privadas desse tipo de ensino. 
Parecer:   
   O nobre Constituinte Osvaldo Coelho propõe acréscimo de § 3o. ao art. 246 no sentido de 
interiorizar as universidades federais, obrigando-as a manter unidades de ensino nos municípios 
considerados polos de desenvolvimento regional.  
Embora concorde com a necessidade de serem levadas as universidades federais ao interior do País, 
o acréscimo desse parágrafo parece-nos prescindível. Na verdade, a própria pressão social imporá, a 
exemplo do que se verifica em vários Estados brasileiros, a instalação de novas unidades de ensino. 
Nosso parecer é, pois, pela rejeição. 
 
 
EMENDA:02045 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   BONIFÁCIO DE ANDRADA (PDS/MG) 
Texto:   
   Dispositivo emendado – ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS GERAIS E 
TRANSITÓRIAS. 
Dê-se ao Ato das Disposições Constitucionais Gerais e Transitórias do Projeto de Constituição da 
Comissão de Sistematização, a seguinte redação: 
ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS GERAIS E TRANSITÓRIAS 
[...] 
Art. 33. O Poder Público destinará recursos e desenvolverá esforços, com a mobilização de todos os 
setores organizados da sociedade brasileira, para garantir a eliminação do analfabetismo e a 
universalização do ensino fundamental. 
[...] 
Art. 68. Durante dez anos, a contar da promulgação da Constituição, os Poderes Públicos aplicarão, 
pelo menos, cinquenta por cento dos recursos a que se refere o artigo 243 da Constituição nos 
programas de alfabetização e nos ensinos do Primeiro e segundo graus. 
Parágrafo único. No prazo de dez anos, a contar da referida data, as Universidades Públicas 
descentralizarão suas atividades, de modo a estender suas unidades de ensino superior às cidades 
de maior densidade populacional. 
 

Assinaturas 

1. Bonifácio de Andrade 

2. Carlos Sant’anna 

3. Délio Braz 

4. Gilson Machado 

5. Nabor Júnior 

6. Geraldo Fleming 

7. Osvaldo Sobrinho 

8. Osvaldo Coelho 

9. Hilário Braun 

10. Edivaldo Motta 

11. Paulo Zarzur (Em 

Apoiamento) 

12. Nilson Gibson 

13. Milton Reis 

14. Marcos Lima 

15. Milton Barbosa 

16. Daso Coimbra 

17. João Resek 

18. Roberto Jeffereson 

19. João Menezes 

20. Vingt Rosado 

21. Cardoso Alves 

22. Paulo Roberto 

23. Lourival Batista 

24. Rubem Branquinho 

25. Cleonâncio Fonseca 

26. Fernando Gomes 

27. Agripino de Oliveira 

Lima 

28. Narciso Mendes 

29. Marcondes Gadelha 

30. Mello Reis 

31. Arnold Fioravante 

32. Jorge Arbage 

33. Chagas Duarte  

34. Álvaro Pacheco  
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35. Felipe Mendes 

36. Alysson Paulinelli 

37. Aloysio Chaves 

38. Sotero Cunha 

39. Messias Góis 

40. Gastone Righi 

41. Dirce Tutu Quadros 

42. José Elias Murad 

43. Mozarildo Cavalcanti 

44. Flávio Rocha 

45. Gustavo de Faria 

46. Flávio Palmier da 

Veiga 

47. Gil César 

48. João da Mata 

49. Dinísio Hage 

50. Leopoldo Peres 

51. Expedito Machado 

52. Manoel Viana 

53. Mário Bouchardet 

54. Melo Freire 

55. Leopoldo Bessone 

56. Aloísio Vasconcelos 

57. Roberto Torres 

58. Arnaldo Faria de Sá 

59. Amaral Netto 

60. Antônio Salim Curiati 

61. José Luiz Maia 

62. Carlos Virgílio 

63. Ezio Ferreira  

64. Sadie Hauache 

65. José Dutra 

66. Carrel Benevides 

67. Joaquim Sucena (Em 

Apoiamento) 

68. Luiz Marques 

69. Orlando Bezerra 

70. Furtado Leite 

71. Siqueira Campos  

72. Aluízio Campos 

73. Eunice Michilis  

74. Samir Achoa 

75. Maurício Nasser 

76. Mauro Sampaio 

77. Stélio Dias 

78. Airton Cordeiro 

79. José Carmargo 

80. Matos Leão 

81. José Tinoco 

82. João Castelo 

83. Guilherme Palmeira 

84. Ismael Wanderley 

85. Antônio Câmara 

86. Henrique Eduardo 

Alves 

87. Djenal Gonçalves 

88. José Egreja 

89. Ricardo Izar 

90. Afif Domingos 

91. Jayme Paliarin 

92. Delfim Netto 

93. Farabulini Júnior 

94. Fausto Rocha 

95. Tito Costa 

96. Caio Pompeu 

97. Felipe Cheidde 

98. Virgílio Galassi 

99. Manoel Moreira 

100. Victor Fontana 

101. Orlando Pacheco 

102. Ruberval Pilotto 

103. Jorge Bornhausen 

104. Alexandre Puzyna 

105. Artenir Werner 

106. Cláudio Ávila 

107. José Agripino 

108. Divaldo Suruagy 

109. Rosa Prata 

110. Mário de Oliveira 

111. Sílvio de Abreu 

112. Luiz Leal 

113. Genésio Bernardino 

114. Alfredo Campos 

115. Theodoro Mendes 

116. Amilcar Moreira 

117. Oswaldo Almeida 

118. Ronaldo Carvalho 

119. José Freire 

120. José Mendonça Bezerra 

121. José Lourenço 

122. Vinicius Cansanção 

123. Ronaro Corrêa 

124. Paes Landim 

125. Alércio Dias 

126. Mussa Demes 

127. Jessé Freire 

128. Gandi Jamil 

129. Alexandre Costa 

130. Albérico Cordeiro 

131. Iberê Ferreira 

132. José Santana de 

Vasconcellos 

133. Christovam Chiaradia 

134. Oscar Corrêa 

135. Maurício Campos 

136. Asdrubal Bentes 

137. Jarbas Passarinho 

138. Gerson Peres 

139. Carlos Vinagre 

140. Fernando Velasco 

141. Arnaldo Moraes 

142. Fausto Fernandes  

143. Domingos Juvenil 

144. José Elias 

145. Rodrigues Palma  

146. Levy Dias 

147. Rubem Figueiró 

148. Rachid Saldanha Derzi 

149. Ivo Cersósimo 

150. João Lobo 

151. Inocêncio Oliveira 

152. Salatiel Carvalho 

153. José Moura 

154. Marco Maciel 

155. José Mendonça Bezerra 

156. Ricardo Fiuza 

157. Paulo Marques 

158. Telmo Kirst 

159. Darcy Pozza 

160. Arnaldo Prieto 

161. Osvaldo Bender 

162. Adylson Motta 

163. Paulo Mincarone 

164. Adrioaldo Streck 

165. Victor Faccioni 

166. Luis Roberto Ponte 

167. João de Deus Antunes 

168. Matheus Iensen 

169. Antônio Ueno 

170. Dionísio Dal Prá 

171. Jacy Scanagatta 

172. Basílio Vilani 

173. Osvaldo Trevisan 

174. Renato Johnsson 

175. Ervin Bonkoski 

176. Jovanni Masini 

177. Paulo Pimentel 
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178. José Carlos Martin 

179. Arolde de Oliveira 

180. Rubem Medina 

181. Francisco Sales 

182. Assis Canuto 

183. Chagas Neto 

184. José Viana 

185. Lael Varella 

186. Denisar Arneiro 

187. Jorge Leite 

188. Aloisio Teixeira 

189. Roberto Augusto 

190. Messias Soares 

191. Dalton Canabrava 

192. Merluce Pinto 

193. Ottomar Pinto 

194. Olavo Pires 

195. Sergio Werneck 

196. Raimundo Rezende 

197. José Geraldo 

198. Alvaro Antonio 

199. Irapuan Costa Junior 

200. Roberto Balestra 

201. Luiz Soyer 

202. Naphtali Alves Souza 

203. Jalles Fontoura 

204. Paulo Roberto Cunha 

205. Pedro Canedo 

206. Lucia Vania 

207. Nion Albernaz 

208. Fernando Cunha 

209. Antonio de Jesus 

210. Luiz Eduardo  

211. Eraldo Tinoco 

212. Benito Gama 

213. Jorge Viana 

214. Angelo Magalhães 

215. Max Rosenmann 

216. Leur Lomanto 

217. Jonival Lucas 

218. Sergio Brito 

219. Waldeck Ornelas 

220. Francisco Benjamin 

221. Etevaldo Nogueira 

222. João Alves 

223. Francisco Diogenes 

224. Antonio Carlos Mendes 

Thame 

225. Jairo Carneiro 

226. José Lins 

227. Rita Furtado 

228. Jairo Azi 

229. Fabio Raunhetti 

230. Feres Nader 

231. Eduardo Moreira 

232. Manoel Ribeiro 

233. José Melo 

234. Jesus Tajra 

235. Aecio de Borba 

236. Bezerra de Melo 

237. Nyder Barbosa 

238. Pedro Ceolin 

239. Homero Santos 

240. Chico Humberto 

241. Osmundo Rebouças 

242. Enoc Vieira 

243. Joaquim Haichel 

244. Edison Lobão 

245. Vitor Trovão 

246. Onofre Correa 

247. Alberico Filho 

248. Vieira da Silva 

249. Costa Ferreira 

250. Elieser Moreira 

251. José Teixeira 

252. Julio Campos 

253. Ubiratan Spinelli 

254. Jonas Pinheiro 

255. Louremberg Nunes 

Rocha 

256. Roberto Campos 

257. Cunha Bueno 

258. Francisco Carneiro 

259. Meira Filho 

260. Marcia Kubistschek 

261. Annibal Barcellos 

262. Geovani Borges 

263. Eraldo Trindade 

264. Antonio Ferreira 

265. Maria Lucia 

266. Maluly Neto 

267. Carlos Alberto 

268. Gidel Dantas 

269. Adauto Pereira 

270. José Carlos Coutinho 

271. Wagner Lago 

272. João Machado 

Rolemberg 

273. Odacir Soares 

274. Mauro Miranda 

275. Sarney Filho 

276. Cesar Cals Neto 

277. Osmar Leitão 

278. Simão Sessin 

279. Miraldo Gomes 

280. Antonio Carlos Franco 

281. Franciscos Coelho 

282. Francisco Rolemberg 

283. Albano Franco  

284. Erico Pegoraro 

285. Carlos de Carli 

286. Evaldo Gonçalves 

287. Raimundo Lira  

Justificativa:   

   Os dispositivos acima contém matéria de adaptação das normas constitucionais permanentes às situações jurídicas anteriores 
da emenda nº 1 à Constituição de 1967 ao novo cenário de direito instituído pela Constituição que deverá ser promulgada. 
São providências legais de ordem peculiar em que, por diversos meios, o constituinte procura corresponder aos anseios das 
diversas camadas sociais nessa fase de transformação legal. Merece, por estas razões, o apoio do Plenário. 
Parecer:   

   Acolho, na forma regimental, e em atenção ao elevado número de ilustres signatários. No mérito, opino pela aprovação, nos 
termos da emenda "Centrão". 
PELA APROVAÇÃO:  

Art. 1º ("caput"); Art. 2º ("caput"), §§ 1º e 2º; Art. 3º ("caput") e seu Parágrafo único; Art. 4º ("caput"), §§ 1º, 2º, 3º, 4º, 5º e 6º; Art. 
5º ("caput"), §§ 1º e 2º; Art. 6º ("caput"), incisos I e II, §§ 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 7º e 8º; Art. 8º ("caput"), §§ 1º, 2º, 3º e 4º; Art. 9º 
("caput"); Art. 10 (“caput” ) , Parágrafo único; Art. 11 ("caput"); Art. 12 ("caput"), § 1º, incisos I e II, alíneas "a", "b" e "c", §§ 2º, 3º, 
4º e 5º; Art. 13 ("caput"), § 1º, incisos I, II, III, IV e V, § 2º, incisos I, II e III; Art. 14 ("caput"); Art. 15 ("caput"), Parágrafo único; Art. 
16 ( "caput" ), incisos I e II, §§ 1º e 2º; § 1º do Art. 17; Art. 18 ("caput"); Art. 20 ("caput"), Parágrafo único; Art. 22 ("caput"); 
Parágrafo único do Art. 23; Art. 24 ("caput"); Art. 25 ("caput"); Art. 26 ("caput"); Art. 27 ("caput"), §§ 1º e 2º; Art. 28 ("caput"); Art. 29 
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("caput"); Art. 32 ("caput"); Art. 33 ("caput"); Art. 34 ("caput") e seu Parágrafo único; Art. 36 ("caput"); Art. 37 ("caput"); Art. 38 

("caput"), §§ 12, 22 e 32; Art. 39 ("caput"), §§ 1º, 2º e 3º; Art. 40 ("caput"); Art. 41 ("caput"); Art. 42 ("caput"); Art. 43 ("caput"); Art. 
44 ("caput") e seu Parágrafo único; Art. 47 ("caput"), §§ 1º e 2º; Art. 48 ("caput"); Art. 49 ("caput") e seu Parágrafo único; Art. 50 
("caput"); Art. 51 ("caput"); Art. 52 ("caput"); Art. 53 ("caput") e seu Parágrafo único; Arte 55 ("caput"); Arte 56 ("caput"); Arte 57 
("caput"), §§ 1º, 2º e 3º; Art. 58 ("caput"); Art. 60 ("caput"), §§ 1º, 2º, 3º, 4º e 5º; Art. 61 ("caput"); Art. 62 ("caput"); Art. 63 ("caput"); 
Art. 64 ("caput"); Art. 65 ("caput") e seu Parágrafo único; Art. 68 ("caput") e seu Parágrafo único; Art. 69 ("caput"); Art. 71 

("caput"); Art. 72 ("caput"). 
PELA REJEIÇÃO:  
§ 6º do Art. 6º (Emenda nº 739-2, Lourival Baptista); Art. 7º ("caput"); § 1º do Art. 11 (Emenda nº 1901-3, Genebaldo Correia); Art. 
17 ("caput"), § 22; Arte 19 ("caput”); Art. 21 “caput"); Art. 23 (“caput”); § 22 do Art. 27; Art. 30 ("caput"); Art. 31 ("caput"); Art. 35 
("caput"), §§ 1º, 2º, 3º e 4º (Emenda nº 73-8, Cunha Bueno); Art. 44 ("caput") (Emenda n º 1942-1, Mário Covas); Art. 45 ("caput"), 
§§ 1º e 2º (Emenda nº 1943, Mário Covas); Art. 54 ("caput”) (Emenda nº 754-6, Jarbas Passarinho); Art. 59 ( "caput n) (Emenda nº 
14-2, Valmir Campelo); Art. 66 ( "caput "); Art. 67 ("caput"). 

 
___________________________________________________________________ 

FASE U 

     EMENDA:00417 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   HOMERO SANTOS (PFL/MG) 
Texto:   
   Suprima-se do artigo 67 do Ato das  
Disposições Constitucionais Transitórias, do  
Projeto de Constituição, a seguinte expressão:  
..."e com a aplicação de, pelo menos,  
cinquenta por cento dos recursos a que se refere o  
art. 215 da Constituição'... 
Justificativa 
Nas disposições transitórias do projeto de Constituição, Artigo 67, a ANC aprovou que durante dez anos, 
50% dos gastos com Educação sejam destinados ao ensino básico. 
Devemos notar que a Universidade Brasileira não apenas forma educadores para o País, como também 
deseja participar intensa e comprometidamente das reflexões acerca da elaboração da lei de Diretrizes do 
Plano Nacional de Educação. 
Por isso entendemos que a erradicação do analfabetismo e a melhoria das condições na educação básica 
são responsabilidades dos Governos e demandam obstinada vontade política de todos os brasileiros. 
A definição, neste momento, de porcentagens rígidas, sem uma reflexão mais aprofundada, é inoportuna e 
poderá causar sérias dificuldades para a estruturação do ensino superior. 
Parecer:   
   A emenda propõe supressão relativa ao art. 67 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, que 
cuida da vinculação de percentual dos recursos a que se refere o art. 215, para eliminar o analfabetismo e 
universalizar o ensino fundamental.  
A matéria foi amplamente discutida durante os trabalhos da Assembleia Nacional Constituinte, 
prevalecendo a prioridade para o ensino fundamental, incluída, aí, a erradicação do analfabetismo.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00473 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MAGUITO VILELA (PMDB/GO) 
Texto:   
   DISPOSITIVO EMENDADO: ART. 67/ ATO DAS  
DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS.  
Suprima-se o Art. 67. 
Justificativa 
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Apesar de reconhecer a importância do conteúdo desse Artigo, a vinculação, no texto constitucional, de 
50% dos recursos a que se refere o Art. 215 da Constituição não garante o exame apurado da questão e 
não estabelece as formas e mecanismos de aplicação dos recursos. 
Desta feita, poderá ser uma medida de caráter inócuo ou até de conteúdo contrário ao fim a que se visa. 
Ademais, os artigos que compõem a seção da Educação, no texto das disposições constitucionais 
permanentes, asseguram o essencial desse artigo que proponho seja suprimido. 
Parecer:   
   A emenda propõe supressão relativa ao art. 67 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, que 
cuida da vinculação de percentual dos recursos a que se refere o art. 215, para eliminar o analfabetismo e 
universalizar o ensino fundamental.  
A matéria foi amplamente discutida durante os trabalhos da Assembleia Nacional Constituinte, 
prevalecendo a prioridade para o ensino fundamental, incluída, aí, a erradicação do analfabetismo.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00545 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   HÉLIO COSTA (PMDB/PR) 
Texto:   
   Suprima-se do Art. 67, do Ato das  
Disposições Constitucionais e Transitórias a  
seguinte expressão:  
"...e com a aplicação de, pelo menos,  
cinquenta por cento dos recursos a que se refere o  
artigo 215 da Constituição...  
ficando o Art. 67 com a seguinte redação:  
"Nos dez primeiros anos da promulgação da  
Constituinte, o Poder Público desenvolverá  
esforços, com a mobilização de todos os setores  
organizados da sociedade, para eliminar o  
analfabetismo e universalizar o ensino fundamental". 
Justificativa 
A aplicação de 50% de toda a verba destinada a manutenção e desenvolvimento do ensino, na erradicação 
do analfabetismo, inviabiliza, todo o programa de educação do pais. 
Parecer:   
   A emenda propõe supressão relativa ao art. 67 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, que 
cuida da vinculação de percentual dos recursos a que se refere o art. 215, para eliminar o analfabetismo e 
universalizar o ensino fundamental.  
A matéria foi amplamente discutida durante os trabalhos da Assembleia Nacional Constituinte, 
prevalecendo a prioridade para o ensino fundamental, incluída, aí, a erradicação do analfabetismo.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00721 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PEDRO CANEDO (PFL/GO) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 67 e § único  
ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS  
Suprimam-se o art. 67 e seu parágrafo único  
do ato das Disposições Constitucionais Transitórias. 
Justificativa 
O art. 67 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias altera, substancialmente, o espírito do art. 215 
do Projeto de Constituição. 
A redação do art. 215 e seus parágrafos, inclusive o 5º, tem um conteúdo de universalidade e sua melhor 
explicitação pode, em lugar do art. 67 citado, ser objeto de lei ordinária ou complementar, dado que devem 
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ser "considerados os sistemas de ensino federal, estadual e municipal e os recursos aplicados na forma da 
art. 217". 
Leia-se ainda o artigo do Professor Miguel Reale Júnior, "Emendar para Remendar", publicado na "Folha de 
São Paulo" de 07 de julho corrente, verbais "Nas Disposições Transitórias determinou-se que 50% das 
receitas destinadas à educação devem ser aplicadas pelos poderes públicos no ensino de 1º e 2º graus. 
Com isso obriga-se a União a investir no 1º e 2º graus, em prejuízo das universidades. 
Parecer:   
   A emenda propõe supressão relativa ao art. 67 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, que 
cuida da vinculação de percentual dos recursos a que se refere o art. 215, para eliminar o analfabetismo e 
universalizar o ensino fundamental.  
A matéria foi amplamente discutida durante os trabalhos da Assembleia Nacional Constituinte, 
prevalecendo a prioridade para o ensino fundamental, incluída, aí, a erradicação do analfabetismo.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00872 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   HERMES ZANETI (PSDB/RS) 
Texto:   
   ART. - DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS  
SUPRIMIR A EXPRESSÃO:  
" E com a aplicação de, pelo menos,  
cinquenta por cento dos recursos a que se refere o  
Art. 215 da Constituição".  
E parágrafo único. 
Justificativa 
Emenda sem justificação. 
Parecer:   
   A emenda propõe supressão relativa ao art. 67 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, que 
cuida da vinculação de percentual dos recursos a que se refere o art. 215, para eliminar o analfabetismo e 
universalizar o ensino fundamental.  
A matéria foi amplamente discutida durante os trabalhos da Assembleia Nacional Constituinte, 
prevalecendo a prioridade para o ensino fundamental, incluída, aí, a erradicação do analfabetismo.  
Aprovar a emenda poderia significar redução de investimentos em educação para os setores mais 
desfavorecidos.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:01522 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ RICHA (PSDB/PR) 
Texto:   
   Suprima-se o parágrafo único do Art. 67 do  
ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS. 
Justificativa 
Além de ser ambíguo, pois não se sabe o que quer dizer "cidade de maior densidade populacional", o 
processo de descentralização pode resultar apenas idêntico a uma proliferação de "campus" dispersos, sem 
infraestrutura material e humana. 
Ademais, como é amplamente sabido, o emprego de verbas públicas na manutenção do ensino de 3º grau 
já chega a tais níveis que será impraticável cumprir o disposto neste parágrafo único e obedecer ao preceito 
do "caput" que, a meu ver, é muito mais importante. 
Parecer:   
   A emenda propõe supressão relativa ao art. 67 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, que 
cuida da vinculação de percentual dos recursos a que se refere o art. 215, para eliminar o analfabetismo e 
universalizar o ensino fundamental.  
A matéria foi amplamente discutida durante os trabalhos da Assembleia Nacional Constituinte, 
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prevalecendo a prioridade para o ensino fundamental, incluída, aí, a erradicação do analfabetismo.  
Pela rejeição. 
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