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Ao Sr. Tarcísio Delgado: 
Projeto n.0 2. 239/79 - do Sr. Octávio Torrecilla, que "acres

centa dispositivo à Lei n.0 5.107, de 13 de setembro de 1966 (cria 
o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, e dá outras providên,-
cias) ". · 

Projeto n.0 2.240/79 - do Sr. José Frejat, que "determina 
que a instituição de pedágio nas rodovias, em todo o território 
nacional, dependerá de lei federal". 

Projeto n.0 2.302/79 - do Sr. Walmor de Luca, que "acrescen
ta parágrafo único ao art. 3.0 do Decreto-lei n.0 l.422, de 23 de 

_outubro de 1975 (dispõe sobre o Salário-Educação)". 

· Ao Sr. Walter de :Prá: 
Projeto de Lei Complementar n.0 83/79 - do Sr. Délio dos 

Santos, que "assegura participação do Fundo PlS-PASEP ao servi
dor público inativo, civil ou militar, ao empregado aposentado e 
ao pensionista". 

Projeto n.0 2.261/79 - do Sr. Rosemburgo Romano, que "dis
põe sobre a obtenção, conservação e utilização do sangue, e de
termina outras providências"_. 

Projeto n.0 2. 280/79 - do Sr. Peixoto Filho, que "revoga o 
§ 3.0 do art. 126 da Lei n.0 5. 787, de 27 de junho de 1972, que 
dispõe sobre a remuneração dos militares, e dá outras providên
cias". 

Projeto n.0 2.332/79 - do Sr. Gióia Júnior; que "proíbe as emis
soras de radiodifusão e de televisão de realizarem transmissões 
que se constituam em incitamento à violência". 

Em 4-3-80 
Ao Sr. Ernáni Satyro: 
Projeto n.0 2.572/80 - do Poder Executivo (Mensagem n.0 048, 

de 1980) que "altera a Lei n.0 6. 516, de i3 de março de 1978, que 
dispõe sobre o reajustamento· do efetivo de Pessoal Militar da 

· Ativa da Força Aérea Brasileira, em tempo de paz". · 
Ao Sr. Gomes da Silva: 
Projeto n.0 2. 551/79 - do Sr. Epitácio Cafeteira, que "au

toriza o Poder Executivo a doar ao Instituto de Previdência do
1
~ 

Congressistas ·os imóveis que menciona". i.P 
~ OOMISSAO DE EDUCAÇÃO E CULTURA 

Síntese das atividades da Comissão, no período 
de março a 5 de dezembro de 1979 

Número de Reuniões realizadas: 
-Ordinárias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 
Extraordinárias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . 26 
Proposições recebidas ..................................... . 
Proposições distribuídas ................................. . 
Proposições redistribuídas ............................... . 
Proposições aguardando distribuição ..................... . 
Pedidos- de vista ......................................... . 
Proposições em diligência ................................ . 
Número de Proposições que tiveram tramitação · 

na Comissão: 
Projetos Apreciados 

Aprovados ........... _ .................... -.. : ............. . 
Rejeitados ......................... .". · ................... . 
Com Parecer p./Prejudicialidade ......................... . 

131 
123 

s· 
2 
8. 
2 

contradas. · Iniciando um novo tipo de relacionamento entre o 
Legislativo e o Executivo, os membros da Comissão-esperam, com 
esse deslocamento, alcançar a sua verdadeira finalidade. 

Em Curitiba, nos dias 25 e 26 de junho do corrente ano, sob 
a coordenação do Deputado Braga Ramos, foram desenvolvidas as 
atividades abaixo: 

Dia 25/6 
- Centro Cívico: 
- Visitas ao Governador do Estado, Prefeito Municipal, As-

sembléia· Legislativa e Tribunal de Justiça do Estado. E ainda à 
Universidade Federal do Paraná e à Coordenação Regional do 
MOBRAL. 

Dia 26/6 
· - Visitas a Marretes, cidade de· tradições históricas e cultu- · 

rais do _Paraná: ao Colégio Estadual do Paraná, onde foi reali
zada reunião conjunta com os Secretários de Educação e Cultura; 
do Esporte; reitor e diretoria do Colégio Estadual. 

Em Florianópolis, nos dias 27 e 28 de .junho, foi cumprida a 
seguinte programação: 

Dia 27./6 
- Visitas ao Governador de Santa Catarina e ao centro Tec

nológico da Fundação Educacional Sul-Catarinense, na cidade 
de Tubarão. 

Dia 28/6 · 
- Visitas à Assembléia. Legislativa, à Universidade Federal de 

Santa Catarina, bem como ao Hospital Universitário; à Univer
sidade para· o Desenvolvimento de Santa Catarina; e à Fundação 
Educacional. A Comitiva foi sempre acompanhada pelo Secretá
rio de Educação do Estado. 

Nesta primeira etapa a Comissão esteve presidida pelo Depu
tado Alvaro Valle, e integrada pelos Deputados Braga Ramos, 
Rômulo Galvão, Alcir Pimenta, Caio Pompeu, José Maria de Car
valho, Darcílio A:yreS, Simão Sessin, Angelino Ros~. Benjamim 
Farah e José Ribamar Machado. 

Em São Paulo 
No período de 25 a 28 de outubro de 1978, sob a coordenação 

do Deputado Salvador Julianelli, foram desenvolvidas as ativida
des abaixo: 

Dia 26/10 
- •Visitas à Secretaria de Educação; l?ENAC/SENAI; SENA

FOR, · com a presença do Presidente do Conselho Estadual de 
Educação. 

Dia 27/6 
- Visitas à Universidade de São Paulo (USP); ao Centro de 

Práticas Esportivas (CEPEUSP); e às Faculdades Integre.das Al
cântara Machado (Faculdade de Comunicação e Jornalismo).' 

Em São Paulo a Comissão, sob a presidência do Sr. Alvaro 
· Valle, foi integrada pelos Deputados Salvador• Jullanelli, Rômulo 
Galvão, José Maria de Carvalho, Celso Peçanha, Alcir Pimenta, 
Murillo Mendes, Luiz Baptista, João Herculino, Genival Tourinho 
e Darcilio Ayres. . ·. · 

Proposições apreciadas de março a dezembro de 1979 
Aprovadas 

i) Projeto n.0 2.288/79, do Poder Exeçutivo - Mensagem n.0 

470/79, que "autoriza o Poder Executivo a· instituir a Fundação· 
Nacional Pró-Memória e dá outras providências". 

Relator: Deputado Baldacci Filho. 
Com Parecer p/Incompetência .......................... · .. 

Total dos Projetos apreciados ....................... . 
Projetos anexados (art. 71 do RI) .............. ; ......... . 

51 
28 

2 
2 2) Emenda oferecida em Plenário (2.ª Discussão), ao Projeto 

de Lei n.0 819-D, de 1972, do Sr. Lauro Rodrigues, que "torna obri'-
83 gatória a inclusão de espetáculos- ao vivo ·nas c~as de' diversões 
6 · .noturnas em todo o território nacional". 

Outras saídas (Projetos para serem anexados) ........... . 
Projeto relatado oralmente eni Plenário ..... : : ........... . i Relator: Deputado Caio Pompeu. ·. 

3) Substitutivo do Senado ao Projeto de-1.ei n.O 845-B; de 1972, 
do Sr. Florim Coutinho, que "regula os contratos para a gravação Total geral do andamento das Proposições ......... . 

Outras Atividades: 
Viagens de Estudo ,:._ A Comissão realizou viagens de 

às seguintes Capitais: 
I - Curitiba e FIÓrianópolis: de 25 a 29 de junho; e 
II - São Paulo: de 25 a 28 àe outubro. 

Ofícios Expedidos .................................... · ... . 
Memorandos expedidos .................................. . 

ATIVIDADES DIVERSAS 
Viagens de Inspeção e Estudos 

92 

estudo 

351 
72 

A Comissão de Educação e Cultura, pela primeira vez no Pais, 
acompanhada de altos dirigentes de órgãos vinculados ao Minis
tério da Educação e Cultura, realizou viagens de inspeção e estu
dos aos Estados do Paraná, Santa Catarina e São Paulo, com a 

• finalidade primordial de conhecer de perto a realidade educacio
nal dessas regiões, avaliando os seus problemas e as soluções en-

e comercialização de discos musicais". · 
Relator: Deputado João Herculino. 
4) Emenda oferecida em Plenário ao Projeto de .Lei n.0 191-A, 

de 1975, do Sr. Marco :Maciel, que "dá nova redação ·ao parágrafo 
único do art. 1.0 da Lei n.0 5. 802, de 11 de setembro de 1972, que 
"dispõe sobre a inscrição em prova de habilitação à livre docên-
cia", e determina outras providências". · 

Relator: Deputado Magno Bacelar. 
5) Emendas oferecidas em Plenário ao Projeto de Lei n.0 609-A, 

de 1975, do Sr. Jorge Paulo, que "torna obrigatória a tradução e 
impressão para o Português das letras de gravações musicais es
trangeiras". 

Relator: Deputado Rômulo Galvão. 
6) Emendas oferecidas em Plenário ao Projeto de Lei_ n.0 

1.195-A, de 1975, do Sr. Navarro Vieira, que "acrescenta parágrafo 
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ao art. 80 da Consolidação das Leis do Trabalho aprovada pelo 
Decreto-lei n.0 5. 452, de 1.0 de maio de 1943". ' 

Relator: Deputado Rômulo Galvão. 
7). Emenda oferecida em Plenário ao Projeto de Lei n.0 1.440-A, 

.de 1975, do Sr. Fernando Coelho, que "erige em monumento nacio
nal a cidade de Olinda, no Estado de Pernambuco".· 

Relator: Deputado José Maria de Carvalho. 
8) Emenda oferecida em Plenário ao Projeto de Lei n.º 2 .120-A, 

de 1976, do Sr. Francisco Amaral, que "assegura transferência de 
est~belecimento de ensino ao empregado de empresa pública ou 
sociedade de economia mista". 

Relator: Deputado Rômulo Galvão. 
. 9) Projeto n.0 2. 949/76. do Senado Federal, que "autoriza o 

Pod~r Executivo a transferir pa_ra o Museu Mariano Procópio, o 
vagao de transporte pessoal utilizado pelo Imperador Dom Pedro 
II". . 

Relator: Deputado João Herculino. 
10) Emenda do Senado ao Projeto de Lei n.0 3.433-B de 1977 

que "dá nova redação aos artigos 35 e 36, da Lei n.0 5. 7ÓO, de 1.ó 
de setembro de 1971, que dispõe sobre a forma e a apresentação 
dos símbolos nacionais". 

Relator: Deputado Rômulo Galvão. 
11) Emenda oferecida em Plenário ao Projeto de Lei n.0 

3.837-A, de 1977, do Senado Federal, que "inclui entre a:s atribui
~ões do MOBRAL a difusão de rudimentos de educação sanitária". 

Relator: Deputado Darcílio Ayres. 
12) Projeto n.0 3.041/77, do Seriado Federal, que ''dispõe sobre 

a grafia dos nomes dos bens tombados pelo Instituto do Patrimô
nio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN)". 

Relator: Deputado Celso Peçanha. 
13) Projeto n.0 4.366/77, do Senado Federal, que "dispõe so

bre a. transferência de funcionário público estudante universitá
rio e dá outras providências". 

Relator: Deputado Rômulo Galvão. 
_14) PrQjeto n.0 4.599/77, do Senado Federal, que "acrescenta 

p3:ragra_fo ª? art. 7.0 da Lei n.0 5. 6~2, de 11 de agosto de 1971, ·que 
fixa Diretrizes e Bas-es para o ensmo de 1.0 e 2.º graus e dá ou

tras providências". 
Relàtor: Deputado Rômulo Galvão. . 
15) Projeto n;º 4. 707/78, do Senado Federal, que "tomba a ca

sa em que morou o Duque de Caxias na rua Conde de Bonfim no 
Rio de Janeiro, e dá outras· providências". ' 

Relator: Deputado Pimenta da Veiga. 
16) Projeto n.0 1/79, do Senado Federal, que "acrescenta dis

positivos à Lei n.0 5. 988, de 14 de dezembro de 1973 que regula os 
direitos autorais". ' 

Relator: Deputado Luiz Baptista. 
17) Projeto de Decreto Legislativo n.O 19-A/79, da Comissão 

de Relações· Exteriores - Mensagem n.0 160/79 -, que "aprova o 
texto do Protocolo Adicional ao Acordo sobre Cooperação Cultural 
de 16 de novembro de 1972 concluído entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo Militar da República Federal la 
Nigéria, em Brasília, a 10 tle janeiro de 1979": 

Relator: Deputado Raimundo Urbano. 
18). Projeto. de Decreto Legislativo n.0 20-A/79, da Comissão de 

Relações Exteriores - Mensagem n.0 161/79 -, que "aprova o tex
to do Acordo sobre Cooperação Cultural, concluído entre o Gover
no da República Federativa do Brasil e o Governo da República 
de Cabo Verde, em Brasília, a 7 de fevereiro de 1979". • 

Relator: Deputado Hildérico Oliveira._ 
19) Projeto n.0 24/79, do Poder Executivo - Mensagem n.0 

61/79,- que "transforma a Federação das Escolas Federais Isoladas 
do Estado do Rio de Janeir-0 ~ FEFIERJ em Universidade do Rio 
de Janeiro - UNIRIO". 

Relator: Deputado Darcílio Ayres. 
_ 20) Projeto n.0 49/79, do Sr. Jorge Paulo, que'"proíbe a utili

zaçao de música estrangeira em mensagens publicitárias sobre 
temas nacionais". ' 

Relator: Deputado Magno Bacelar. 
21) Projeto n.0 55/79, do Sr. Alvaro Valle, que "extingue a cen

sura ao livro e às obras teatrais, revoga o Decreto-lei n.0 1.077 
d'e 26 .de janeiro de 1970 e altera a Lei n.0 5.536 de 21 de novembr~ 
de 1968". ' 

Relat.or: Deputado Daremo Ayres. 
22) Projeto n.0 91/79, do Sr. Freitas Nobre, que "acrescenta 

dispositivo à Lei n.0 5.988, de 14 de dezembro de 1973 que "regula 
os direitos autorais e dá outras providências". ' 

Relator: Deputado Hildérico Oliveira. 
, 23) Proj.eto n.0 201/79, do Sr. Ulysses Guimarães. que "dispõe 
sobre o horário de funcionamento de bibliotecas que recebem re
cursos da União". 

Relator: Deputado Murillo Mendes. 
·24) Projeto n.0 220/79, do Sr. Jorge Arbage que "declara fe

riado nacional o dia 12 de outubro· consagrado' a Nossa Senhora 
Aparecida, Padroeira do Brasil". 

Relator: Deputado Baldacci Filho. 
25) Projeto n.0 264/79, do Sr. Freitas Nobre, que "autoriza o 

Instituto Nacional do Livro a preparar edições, pelo mét.odo Braille 
da Constituição Federal e Códigos vigentes no Pais". · ' 

Relator: Deputado Lóuremberg Nunes Rocha. 
26) Projeto n.0 270/79, ~o Sr. Adhemar Ghisi, que ''cria estí

mulo ao escritor nacional -e dá outras providências". 
Relator: Deputado Paulo Marques. · 

· · 27) Projeto n.0 _272 ! 79, da Sr.ª Lygia Lessa Bastos, que "institui 
o tombamento do sitio cultural .denominado Cinelândia, na cidade 
do Rio de Janeiro, e dá outr.as providências". 

Relator: Deputado Celso Peçanha. 
28) Projeto n.0 273/79, da Sr.ª Lygia Lessa Bastos, que "institui 

o tombamento do sítio urbano constituído pela Lapa e Encosta de 
S_anta Tereza, na cidade do Rio de Janeiro, e dá outras providên
cias". 

Relator: Deputado Darcílió Ayres. 
. _29) Projet.o n:º 2~4/79, da Sr.ª Lygia Lessa Bastos, que "atribui 
a cidade de Petropolis, no Estado do Rio de Janeiro o título de 
"Monumento Nacional", e dá outras providências". ' · 

Relator: Deputado Celso Peçanha. 
30) Projeto n.0 286/79, do Sr. Adhemar Ghisi, que "estabelece 

a obrigat.oriedad_e de prática agrícola, no ensino cíe 1.0 e 2.º graus, 
em, escolas locallzadas na zona rural, e dá outras providências". 

Relator: Deputado Alcir Pimenta. 
31) _Projeto n.0 306/79, do Sr. Stoessel Dourado, que "modifica 

a redaçao do § 3.0 , do art. 5.0 da Lei n.0 5.692, de 11 de ago$to d~ 
197~, que 'fixa Diretrizes e Bases para o ensino de 1.º e 2.º graus", 
a fim de oferecer alternativa ao ensino profissionalizante". 

Relatbr: Deputado Alcir Pimenta. 
32) Projeto n.0 309/79, do Sr. José Maria de Carvalho que "con

sidera os cursos profissionais ministrados nas Escolas eÍou Centro 
das Forças Armadas equivalentes aos cursos profissionalizantes de 
2.0 grau do Ensino Médio e dá outras providências". 

Relátor: Deputado Daniel Silva. 
33) Projeto n.0 311/79, do Sr. Alclr. Pimenta, que "cria a Or

dem dos Professores do .Brasil e determina outras providências". 
Re:ator: Deputado José de Assis. · 
34) Projeto n.0 332/79, do Sr. Vingt Rosado, que "autoriza o 

Poder Executivo a instituir a "Fundação Universidade Federal de 
Mossoró" e dá outras· providências". 

Relator: Deputado Carlos Sant'Ana. 
35) Projeto n.O 368/79, do Sr. Gerson Camata, que "estatui à. 

obrig~toriedade de as emissoras de radiodifusão apresentarem 51 % 
de musica nacional, e determina outras providências". 

Relator: Deputado Daniel Silva. 
36) Projeto n.0 436/79, do Sr. Jorge Paulo, que "obriga as emis

soras de rádio a divulgar o nome das músicas, dos autores e in-
térpretes". · 

Relator: Deputado Salvador Jullanelli. 
·,. 37!' _Proj~to ~-º 488/79, do Sr. Afro Stefanini, que "acrescenta 
di.spositivos a Lei n.O 6.251, de 8 de outubro de 1975 que instituiu 
normas gerais sobre desportos". ' 

Relator: Deputado Caio Pompeu: 
38) Projeto n.0 596/79, do Sr. Freitas Nobre, que "proíbe a fa

bricação de brinquedos reproduzindo armas de guerra bem como 
quaisquer formas de i!xaltàção à violência". 

Relator: Deputado Murillo Mendes. 
39) Projet.o n.0 ' 619/79, do Sr. Antônio Morimoto, que "dispõe· 

sobre a obrigatoriedade do ensino de Direito Agrário nas Faculda
des de A·gronomla e Direito do País". · 

Relator: Deputado Louremberg Nunes Rocha. 
40) Projero n.0 627/79, do 'sr. Alexandre Machado que "acres

ce?ta dispositl".o à Lei n.0 5.197, de 2~ de dezembro de 1966, per
mitindo aos qumtanistas de Engenhana e Arquitetura elaborarem 
projet-0s de casas populares com área máxima de sessenta metros • 
quadrados". 
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Relator: Deputado Leur Lomanto. 
41) Projeto n.0 692/79, do Sr. Francisco Libardoni, que "altera 

redação do art. 1.0 Qa. Lei n.0 5 .465, de 3 de julho de 1968, que 
"dispõe sobre o preenchimento de vagas nos estabelecimentos 
de ensino agrícola". 

Relator: Deputado Celso Peçanha. 
42) .Projeto n.0 714/79, do Sr.1 Caio Pompeu, que "assegura aos 

professores portadores de licenciatura plena em Educação Física 
prioridade quanto ao direito de desempenhar funções específicas 
de magistério". 

Relatora·: Deputado Lygia Lessa Bastos. 
43) Projeto n.0 720/79, do Sr. Octávio Torrecilla que "erige 

em monumento histórico nacional o imóvel localizado em Itapura, 
no Estado de São Paulo, conhecido como "Forte". 

Relator: Deputado Genival Tourinho (Parecer favorável.) 
Relator do Vencedor: Deputado Rômulo Galvão 
44) Projeto ri.0 781/79, do Sr. Walter Silva, que "assegura parte 

das vagas nos estabelecimentos federais de ensino a estudantes 
carentes de recursos, e dá outras providências". 

Relator: Deputado Daniel Silva 
45) Projeto n.0 830/79, da Sr.ª Lygia Lessa Bastos, que "altera 

o § 1.0 do art. 8.0 da Lei n.0 4.024, de 20 de dezembro de 196.1, 
que fixa as diretrizes e bases da educação nacional, a fim de tor
nar obrigatória a participação de especialistas em Educação Fí
sica no Conselho Federal de Educação". 

Relator: Deputado Darcílio Ayres 
46) Projeto n.0 .867/79, do. Sr. Léo Simões, que "autoriza í:1,S 

entidades públicas ou privadas, em todo o território nacional, a 
aproveitar a capacidade ociosa de suas instalações e do seu pes-
soal para fins educativos, e dá outras providências". · · 

Relator: Deputado Bezerra de Melo 
47) Projeto n.0 1.057/79, do Sr. Amadeu Geara, que "dispõe 

sobre a confecção e distribuição de publicações oficiais". 
Relator: Deputado Carlos Sant'Ana 
48) Projeto n.0 . 1.105/79, do Sr. Luiz Leal, que "declara de 

utilidade pública a Sociedade Fílarmôniéa Banda de Música Frá.n
cisco de Paula, e determina outras providências". 

Relator: Deputado Genival Tourinho 
49) Proj,eto n.0 1.153/79, do Sr. Celso Peçanha, que "dispõe 

sobre a criação de •Escola Técnica Federíll no Município de Macaé 
-RJ". . 

Relator: Deputado Alcir Pimenta 
50) Projeto n.0 1. 497/79, do Sr. Jayro ,Maltoni, que 'ideclara 

de ut1lidade pública a Associação dos Artista Plásticos de Jun
diaí". 

Relator: Deputado Le.ur Lomanto 
51) Projeto n;0 1. 761/79, do Sr. José de Assis, que "regulamenta 

o exercício da. profissão de Supervisor Peôagógico, e dá outras pro-
vidências". , 

. Relator: Deputado Hildérico Oliveira 
Total das proposições aprovadas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 

Proposições apreciadas de março a dezembro de. 1979 
Rejeitadas 

1) Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei n.0 1.339-C, de 
1968, que "disciplina a profissão de Geógrafo, e dá outras provi-
dências". · 

Relator: Deputado Murillo Mendes 
2). Substitutivo oferecido em Plenário ao Projeto de Lei núme

ro 614.:.A, de 1975, do Sr. Magnus Guimarães, que "erige ein monu- __ 
mento nacional ó túmulo de Getúlio Dornelles Var,gas, na cidade 
de São Borja". 

Relator: Deputado Genival Tourinho 
3) Projeto de Lei Complementar n.0 16/79, do Sr. Álvaro Dias, 

que "isenta os produtores de filmes nacionais do Imposto Sobre 
Serviços (ISS) ". 

Relator: Deputado Hildérico Oliveira ,(Parecer favorável) 
Relator do Vencedor: Deputado Murillo Mendes 
4) Projeto n.0 51/79, do Sr. Adhemar Ghisi, que "inclui. o ensi

no do Direito Constitucional em todos os cursos superiores". 
Relator:. Deputado Salvador Julianelli 
5) Projeto n.0 67/79, do Sr. Jorge Arbage, que "estabelece cri

tério para a instalação de cursos de pós-graduação". 
Relator: Deputado ·Baldacci Fílho 

6) Projeto n.0 70/79, do Sr. Francisco Libardoni, que "deter
mina a manutenção de cursos noturnos nas universidades vin
culadas à União". 

Relator: Deputado Braga Ramos 

7) Projeto n. 0 162/79, do Sr. Adhemar Ghisi, que "torna obri
gatória a execução. do Hino Nacional nos estabelecimentos de en
sino no País". 

Relator: Deputado Bezerra de Melo 

8) Projeto n.0 172/79, do Sr. Osvaldo Melo, que "dispõe sobre 
.a criação da Escola Agrícola -de Santarém, 

1 
no Esta.do do Pará, 

destinada à preparação de pessoal técnico de grau médio para 
orientar a reforma dos meios d,e produção dos seringais silvestres, 
plantio de novos seringais, e dá outras providências". 

Relator: Deputado)3eze!ra · de Mello 

9) Projeto n.0 440/79, do Sr. Inocêncio Oliveira, que "dispõe 
sobre a criação da Faculdade de Formação de Professores de 
Afogados da Ingazeira, no Estàdo de Pernambuco". 

Relator: Deputado João Hercullno 

10) Projeto n.0 626/79, do Sr. castro Coimbra, que "modifica 
a redação do parágrafo único do art. 22, da Lei n.0 4.024, de 20 
de dezembro de 1961". · 

. Relator: Deputado Amâncio Azevedo (Parecer favorável) 

Relator do Vencedor; Deputado Rômulo Galvão 

11) Projeto n.0 632/79, do Sr. Juarez Furtado, que "altera a 
redação do caput do art, 10, da Lei ri.0 4.024, de 20 de dezembro 
de 196.1, que "fixa as Diretrizes e Bases da Educação Nacional". 

"t , .,' , 

Relator. do Vencedor: Deputado Braga Ramos 

12) Projeto n. 0 639/79, do Sr. Gióia Júnior, que "institui o 
Dia Nacional da Filosofia". · · 

Relator: Deputado Bezerra de Mello (Parecer favorável) 

Relator do Vencedor: Deputado Braga Ramos 

13) Projeto n.0 643/79, do Sr. Adalberto Camargo, que "intensi
fica conteúdo de afro.,.brasilidade na disciplina "Estudos Sociais" 
dos curriculos de ensino de 1.0 e 2.0 graus". 

Relator: Deputado Magno Bacelar 

14) Projeto n.0 665/79, · do Sr. Juarez Batista, que "autoriza o · 
Poder Executivo a instituir a Fundação' Universidade Federal de 
Uberaba, e determina outras providências". 

Relator: Deputado Leur Lomanto 

15) Projeto n.0 708/79, do Sr. Eloy Lenzi, que "regula a pro
fissão de professor de Yoga, e dá outras providências". 

Relator: Deputado Daniel Silva (Parecer favorável, com Subs
titutivo) 

Relator do Vencedor: De:rutado Rômulo Galvão 

16) Projeto n.0 794/79, do Sr. Antonio Zacharias; que "institui 
a Estenografia como disciplina obrigatória nos cursos de 1.0 grau". 

Relator: Deputado Baldacci Fílho 

17) Projeto n.0 964/79, do Sr. Alcir Pimenta, que "proíbe os 
éursos de curta duração para o exercício da profissão de Conta
dor". 

Relator: Deputado Darcílio Ayres 
. . 

18) Projeto n.0 1.001/79, do Sr. Hugo Mardini, que ''.autoriza 
o Poder Executivo a instituir a Fundação Un}versidade da Fronteira 
Oeste do Rio Grande dó' Sul". · 

Relator: Deputado Caio, Pompeu (Parecer favorável) 
Relator do Vencedor: Deputado Paulo ·Marques· 
19) Projeto n.0 1.104/79, do Sr. Henrique Brito, que "institui 

a disciplina Di1."eito Sanitário no currículo mínimo dos cur.sos dê 
Direito de todo o País". 

Relator: Deputado José Maria de Carvalho 

. 20) Projeto n.0 1.106/79, do Sr. Pinheiro Machado, que "auto
riza o Poder Executivo a transformar a Faculdade de Adminis
tração e o campus UniversitáriÓ Ministro Reis Venoso, na cidade 
de Parnaíba, da Fundação Universidade Federal do Piauí, em Fun
dação Universidade do Norte. do Piauí". . 

Relator: Deputado Paulo Marques (Parecer favorável) 

Relator do Vencedor: Deputado Bezerra de Mello 
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21) Projet.-0 n.0 1.122/79, do Sr. Waldmir Belinati, que "fixa o 
limite máximo de alunos por sala de aula, em todas as escolas das 
redes oficiais de ensino de 1.d e 2.0 graus". 

Relator: Deputado Bezerra de Bello 

22) Projeto n.0 1.158/79, do Sr. Ruy Côdo, que "dispõe sobre 
·a obrigatoriedade de formação de corporações musicai$ nos esta
belecimentos de ensino de 1.0 e 2.0 graus". · 

Relator:, Deputado João Herculino 

23) Projeto n.0 1.181/79, do Sr. Luiz Leal, que "reconhece 
como sendo de utilidade pública a Liga ·4le Desportos de Teófilo 
Otoni". - . 

Relator: Deputado Paulo Marques 

24) Projeto n.0 1.201/79, do Sr. João Faustino, que "dispõe 
sobre a obrigatoriedade da presença de Pedagogo nas empresas 
que especifica". 

Relator: Deputalo Murillo Mendes (Parecer favorável) 
Relator do Vencedor: Deputado Louremberg Nunes Rocha 
25) Projeto n.0 1.402/79, do Sr. José Camargo, que "altera a 

redação do art. 7.0 , da Lei il.0 5.692, de 1.1 de agost.-0 de 1971, que 
fixa Diretrizes e Bases para o ensino de 1.0 e 2.0 graus, e dá outras 
providências", 

Relator: Deputado José Maria de Carvalho 
26) Projeto n.0 1..444/79, do Sr. José Camargo, que "transforma 

os débitos dos estabelecimentos particulares de ensino de qualquer 
grau, para com a Previdência Social, em bolsas· de estudo, a serem 
concedidas a segurados e dependentes". · 

Relator: Deputado Baldacci Filho 

27) Projeto n.0 1:578/79, do Sr. Alvaro Gaudêncio, que dispõe 
sobre J1 adoção de livro didático em estabelecimentos de ensino 
de 1.º e 2.0 graus". 

Relator: Deputado Paulo Marques 

28) Projeto n.0 1. 746/79, do Sr. Jorge Arbage, que "altera e 
introduz dispositivos no Decreto-lei ·n.o 594, de 27 de maio de 
1969, que instituiu a Loteria Esportiva Federal". 

Relator: Deputado Geni_val Tourinho 

Total das Proposições rejeitadas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 28 
Com Parecer pela Incompetência 

1) Projeto n.0 41/79, do Sr. A. H. cunha Bueno, ·que "dispõe 
sobre a criação ao Instituto Bràsileiro de Gerontologia, e deter
mina outras providências". 

Relatora: Deputada LYgia Lessa Bastos (Parecer :Favorável) 

Relator do Vencedor: Deputado Carlos Sant'Anna 
2) Projeto n.0 354/79, do Sr. Jorge Paulo, que -"dispõe sobre a 

obrigatoriedade de publicação de histórias em quadrinhos de · au
tores n~ionais, e dá outras providências"-. 

Relator: Deputado José Maria de Carvalho (Parecer Favo
rã'vel) 

Relator do Vencedor: Deputado Darcilio Ayres 
Total das proposições com parecer pela incompetência 2 
Com Parecer pela ?rejudicialldade 

ll Projeto n.o 13/79, do Sr. Florim coutµmo, que "revoga o 
,Decreto-:lei n.0 477, de 26 de fevereiro de 1969, que define infra
·ções disciplinares praticadas por professores, alunos, funcioná
rios ou empregados de estabelecimentos de en1,ino público ou par
·ticulares,. e determina outras providências". 

Relator: Deputado Braga Ramos_ 
2) Projeto n.O 62/79, do Sr. Adhemar Ghisl, que "fixa percen

tual mínimo de música "ao vivo" a ser executada nos estabe
lecimentos de diversões que especifica". 

Relator: Deputado Caio Pompeu 
Total das proposições com parecer pela prejudicialidade . . . 2 

Proposições em Audiência Extel'Jlia. 
ll Projeto n.0 43/79, do Sr. Augusto Trein, que "altera a re

dação do art. 21 do Decreto-lei n.0 204, de 27 de fevereiro de 1967, 
que dispõe sobre a exploração de loterias''. 

Relato~: Deputado Leur Lomanto 
2) Projeto n.0 271/79, da Sr.ª Lygia Lessa Bastos, que "ins

, titui o tombament.o da Rua da Carioca, na cidade do Rio de Ja
.. h_eiro, e dá outras providências". 
' · Relator: Deputado Da.refilo Ayres 
Total de Proposições em audiência Externa . . . . . . . . . . . . . . . 2 

Titulares: 

N.0 de Pareoere;s Exarados pelos Srs. Meinbros 
da Comissão em 1979 

Darcíllo Ayres (RJ/ARENA) . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . 7 
Rômulo Galvão (BA/ ARENA) . . . .. . . . . . .. . . . . . .. . . .. . . .. 7 
Baldacci Filho (SP/ARENA) .............. ·.............. 5 
Daniel Silva (RJ/MDB) .................................. , 5 
Hildérico OUveira (BA/MDB) . . . .. . . .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. 5 
Leur Lomanto (BA/ARENA) . . . . . .. . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . 5 
Bezerra de Melo (SP / A1RENA) . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . 4 
Caio Pompeu (SP / ARENA) ....................... _- . . . . . . 4 
Carlos Sant'Annà (BA/ARENA) ..... : .............. , . . . . 4 
Celso Peçanha (RJ/MDB) .......................... , . . . . 4 
Genival Tourinho (MG/MDB) . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 4 
João Herculino (MG/MDB) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
José Maria de Carvalho (RJ/MD~) ........ , . . . . . . . . . . . . . 4 
Magno Bacelar (MAf:ARENA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
Murilo Mendes (AL/ ARENA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
Paulo Marques (PR/MDB) .......... · ............... : . . . . 4 
Alcir Pimenta (RJ/MDB) . .. . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . .. . .. . . 3 
Braga Ramos (PR/ ARENA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ·3 
Amâncio Azevedo (RJ/MDB) . . . . . .. .. .. . . . . . . .. . . . . . . .. . 2 
Louremberg Nunes Rocha (MT/ARENA) . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Lygia Lessa Bastos (RJ/ARENA) . .. . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . i 
Pimenta da Veiga (MG/MDB) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 

. Salvador Julianelli (SP/ARENA) . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . 2 
José de Assis (GO/ ARENA) . . . . . .. . . . . .. . . . .. . .. . . . . . . .. 1 
Luiz Baptista (ES/MDB) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Raymundo .Urbano (BA/MDB) . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 1 
AI varo Valle - Presidente (RJ/ ARENA) ............... . 
Total de pareceres exarados na Comissão . . . . . . . . . . . . . . . . 93 

::'}_ _ COMISSAO DE FINANÇAS _ ~ 
l.ª Reunião Ordinária, ftealiza.da no dia 6 de março de 1980. 

As dez horas do dia seis de março de mil novecentos e oitenta, 
na Sala 16 do Anexo II da Câmara dos Deputados, sob a Presidên
cia- do Deputado Jader Barbalho, Presidente, presentes os Senho
res Deputados Olivir Gabardo e Milton Figueiredo, Vice-Presiden
tes, Adriano Valente, Athiê Coury, .Christóvani Chiaradia, Florim 
coutinho, Fernando Magalhães, Honorato Vianna, J.oão Cunha, 
Leome Belém, José Carlos Fagundes, José Ribamar Mac~ado, Jo
sé Torres, Luiz Baccarini, Marcondes Gadelha, Odaeir Klein, Ro
berto Carvalho, Ruy Côdo e Vicente Guabiroba, reuniu-se a Co
missão de Finanças. A Ata da reunião anterior foi aprovada por 
unanimidade. Ordem do Dia: 1) Projeto de Lei n.0 2. 572/80 - do 
Poder Executivo (Mensagem n.0 48/80)_ - que "altera a Lei n.0 

6.51~ de 13 de março de 1978, que dispõé sobre o reajustamento 
do efetivo do Pessoal Militar da Ativa da Força Aérea Brasileira, 
em tempo de paz". Relator: Deputado José Ribamar Machado. Pa
recer: favorável. Em votação, foi aprovado unanimemente o pa
recer do Relator. Vai à Coordenação de Comissões Permanentes. 
Encerramento: As dez horas e vinte minutos, nada mais havendo 
a tratar, foi encerrada a reunião e, para constar, eu, Ruy Omar 
Prudência da Silva, Secretário, lavrei a presente Ata, que, depois 
de aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente. 

COMISSÃO. DE FINANÇAS 

O Sr. Deputado Jader Barbalho, Presidente da Comissão de 
Finanças, fez a seguinte 

Distribuição 

Em 4-3-80 

Ao Senhor Deputado José Ribamar Machado: 

Projeto de Lei n.0 2. 572/80 - do Poder Executivo (Mensagem 
n.O 48/80) - altera a Lei n.0 6.516, de 13 de março de 1978, que dis-

-põe sobre o reajustamento do efetivo de Pessoal Militar da. Ativa 
da Força Aérea Brasileira, em tempo de paz. 

Em 6-3-80 

Ao Senhor Deputado Adriano Valente: 

Projeto de Lei n.0 1.361/79 - do sr. José Camargo - dispõe 
sobre o salário-condução, e dá outras providências. 

Ao Senhor Deputado Airon Rios: 

Projeto· de Lei n.0 440/79 - do Sr. Inocêncio Oliveira - dis
põe sobre a criação da Faculdade de Formação de Professores de 
Afogados da Ingazeira, no Estado de Pernambuco. 
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a esse projeto que tratará do ensino supletivo e as discussões em 
torno do asunto no correr da sua tramitação iriam-se aperfei
çoando. Agradeço a presença de V. Ex.as e declaro encerrada 
a sessão. 

Reunião: 28-11-79 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Álvaro Vallel - Está aberta 
a reunião. A Sra. Secretária procederá à leitura da Ata da sessão 
anterior. 

(A Sra. Secretária faz a leitura da Ata.) 

O SR. PRESIDENTE <Deputado Álvaro Valle) - Os que estão 
de acordo, permaneçam como se encontram. (Pausa.) Aprovada. 
Nos termos de reunião e entendimentos anteriores, em votação os 
projetos constantes da pauta, com exceção do item 9, projeto de 
lei do Deputado Álvaro Dias. Os Srs. que estão de acordo, queiram 
permanecer como estão. (Pausa.) Aprovados. A discussão do item 9 
da pauta será -posterior à exposição do Professor Oscar Lamounier. 
Com a palavra o -Prof. Lamounier, Diretor da COAGRI. 

O SR OSCAR LAMOUNIE-R GODOFREDO JúNIOR - Exmo. 
Sr. Deputado Álvaro Valle, Presidente da Comissão de Educação 
e Cultura da Câmara dos Deputados. Srs. Deputados membros da 
·comissão de Educação; Srs. Deputados presentes. meus senhores, 
minhas senhoras. 

1Em primeiro lugar, gostaria de justificar que, face a premên
cia de tempo que se nos ofereceu para a preparação desta palestra, 
dois dias, não nos foi possível prepararmos uma palestra que sa
tisfizesse aos Srs. Deputados, inteiramente. Ent11etanto, vamos 
tentar expor sobre as realizações e os problemas da GOAGRI desde 
a sua implantação em 1976 até os dias atuais. Será um sumário 
do texto distribuído aos Srs. Deputados, enriquecido .com comen
tários e análises. Não sei se teremos condições de responder a 
todas as perguntas, que serão formuladas; sei que viemos com . 
a certeza de que este diálogo contribuirá imensamente para o 
aperfeiçoamento dos nossos trabalhos à frente do ensino agrope
cuário, pelas novas idéias que surgirão, hoje, pelas reivindicações 
que receberemos através dos Senhores Deputados e pela recepti-
vidade que o nosso trabalho apresenta junto aos municípios onde 
se localizam nos-sos colégios, a qual se manifestará, com certeza. 
Isto nos permitirá fazer uma avaliação e um balanço de nossa 
situação, com vistas aos novos projetos e propósitos que preten
demos executar. 

O Ensino Profissionalizante de 2.0 Grau ·no 
Contexto ,Sócio-Político e Econômico 

Uina tentativa de análise da situação em que se encontravam, 
antes da Lei n.0 5.692/71, os cursos de formação de técnicos de 
nível médio, nos setores primário, secundário e terciário. leva-nos 
à constatação de que, entre os três setores, o industrial é o que 
mais se destacou em termos de diversidade de cursos e de quali-
da:de de ensino. · 

Os cursos técnicos da área terciária eram os que, em 1971, 
apresentavam maior número de alunos atendidos, num total de 
244. 000, para 60. 000 nos cursos técnicos industriais e 9. 000 nos 
cursos técnicos agrícolas. Estes. últimos, além de apresentarem 
menor número de alunos atendidos, eram considerados onerosos 
e detentores de baixa qualidade de ensino. 

Essas diferenças podem ser explicadas pela influência de fa
tores político-econômicos, sociais, financeiros e administrativos. 

No que se refere ao aspecto político-econômico, cabe ressaltar 
que, a partir de 1956, o Brasil, ao definir sua política de desenvol
vimento, concentrou esforços no crescimento industrial;' sabe-se, 
no entanto, que a agricultura sempre representou o esteio da eco
nomia nacional e que, através dela, o Pais obteve os recursos ne
cessarios aos grandes investimentos exigidos para a deflagração 
do seu processo de industrialização. 

Uma vez que não se pode dissociar a política educacional de 
uma política global de desenvolvimento, seria lícito inferir que 
a melhoria verificada na área do ensino profissionalizante, no 
setor secundário, e.stá estreitamente relacionada ao crescimento 
do setor industrial nos últimos anos, o que acarretou a intensi
ficação da formação profissional, através do SEN,AI 0942) e da 
educação técnica, através das Escolas Técnicas IndustrJais. 

Paralelamente, o .setor primário da economia e, conseqüente
mente a educação agrícola, passaram a ser relegados a segundo 
plano, ocorrendo a impliação da oferta de empregos no setor se
cundário e retração do mercado no setor primário. 

Dentre os fatores de ordem social, destacam-se alguns que 
contribuíram para o baixo rendimento ·do ensino ag'ropecuário. 
Em primeiro lugar, ressalta-se a resistência, que tem caracterizado 
a sociedade brasileira em relação ao exercício das atividades ma
núais e, mais especificamente, daquelas vinculadas à área agrícola, 
historicamente estigmatizada pela predominância do trabalho es
cravo. 
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ser mantido na prova que saiu de Brasília e chegou a cada capi
tal. Creio que a taxa de risco, de fraude, não au~enta. 

O SR. LUIZ F1ERREIBA MARTINS - Em benefício da har
monização, da padronização dos exames, em termos nacionais. 
acho que é algo em que se refletir, se pensar. 

o SR. PRE8'IDENT,E (Deputado Álvaro Valle) - Eu me refiro 
a isso·apenas .por° uma razão. O Professor Mafra citou dados estar
recedores, como aquele de matemática, variando de 40% a 0%. 
Eu já ouvi de profesores coisas desse tipo, de funcionários de 
áreas supletivas estaduais. Uma vez um me disse que, proposita
damente, o supletivo era fácil no seu Estado por motivos de tu
rismo, ou seja, porque essas eram as instruções de Governo, porque 
isso aumentava a renda na área, para o comércio local. Numa 
cidade, por exemplo, como Três Lagóas, que recebe 12 mil" pessoas 
em diferentes épocas do ano, isso já modifica· a estrutura de co- · 
mércio da cidade. Com o vestibular acontece mais ou menos a 
mésma coisa. Então, nós ouvimos coisas dessa natureza. Outras 
mais graves - eu não poderia citar Estados nem cidades, neni 
nomes, porque não teria nenhum elemento para isso - mais gra
ves até, ou seja,- funcionários de supletivos em determinadas 
áreas do País que são mancomunados com cursos supletivos em 
rigorosa corrupção, onde os exames sãó facilitados especificamente 
para que se aumente a clientela daqueles colégios. De modo que 
a coisa é mais grave ainda, e aí entra o problema de penetração 
da corrupção em áreas oficiais.· No momento em que tivéssemos 
exames nacionais, creio que a operacionalidade seria a mesma, ou 
seja, tudo que se faz hoje continuaria a ser feito: A única dife
rença é que teríamos uma prova feita em Brasília e não sei se 
evitaríamos situações dessa natureaza, inclusive que seriam muito 
mais facilmente detectadas, porque haveria variação da curva de 
normalidade, digamos assim, . Il}uitos mais facilmente detectadas. 
E o absurdo estaria claro no momento em que num Estado hou
vesse 40% e, em outro, 2%, quando a prova foi a mesma. 

O SR. JOSÉ VICENTE - Eu só queria prestar um esclareci
mento: em 1977, no Estado de São Paulo, tentamos fazer uma 
experiência. Aplicamos as provas nos mesmos dias, no mesmo 
horário. São Paulo fez .as· suas provas, Rio de Janeiro fez as suas. 
A mesma prova, no mesmo dia e no mesmo horário. O resultado 
foi surpreendente, porque se eliminou aquele fluxo de. São Paulo 
- Rio que inclusive o Ministério da Educação já rotulou de "Su
pletur". Pr,etendíamos, no segundo semestre de 1977, repetir a ex·
periência, já incluindo Bahia, Espírito Santo e Minas Gerais. Mas 
o Conselho Estadual de Educação de São Paulo, preocupado com 
a tentativa de fraude, determinou que se fizesse um exame por 
ano, e ficamos impedidos de continuar essa experiência, que já foi 
surpreendente. 

O SR. MÁRIO SÉRGIO MAFRA - Eu gostar:a de acrescentar o 
caso lá de Três Lagoas, já superado. Também, exatamente por esse 
aspecto, começaram a fazer os exames de Ma to Grosso na mesma 
época. Então, neutralizou-se o fluxo. Hoje não existem mais os 12 
mil lá em Três Lagoas. Qur.nto a esse problema de uni.ficação 
nacional de datas, nós tratamos disso-em dois Encontros Na-cionais 
de Dirigentes, há dois anos, e conseguimos eliminar o problema. 
por exemplo nos Estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande 
do Sul - que fazem na mesma data. Rio e São Paulo.procuraram 
fazer, iríamos .aproximar Minas e Espírito Santo e· talvez. depois. 
numa segunda etapa, a mesma região, na mesma data. Mas eu 
gostaria de acrescentar a s~gestão que foi dada por V. Ex.ª a 
respeito do exame nacional. Em termos de exame. como eu acabei 
de dizer, não precisa ser aplicado um só exame. Há várias abor
dagens, várias estratégias para aferir a aprendizagem. Não é pre
ciso ser o mesmo exame em todo o País. Eu pos.so ter um banco 
de sugestões, eu posso- ter uma bateria de aferição e posso ter pes
soal preparado para a elaboração de provas a qualquer momento. 
porque não se examina só determinada coisa. Existem várias for
mas. Por exemplo, quando Sã0 Paulo, em 1977, fez .provas com Rio, 
eram duas provas diferentes, mas aferindo o mesmo nível de es
colaridade, na mesma data e na mesma hora. Isso poderia ser feito 
a nível nacional, pelas mesmas Unidades da Federação, mas todos 
por exemplo, aleatoriamente - um exame no dia 5 de março, outro 
no dia 8 de setembro. Muito bem, todas a.s Unidades da Federação. 
nesses dois dias, começariam a sua s'érie de exames automatica
mente. Seria um primeiro passo. Issb já foi sugerido e já se está 
fazendo. O Nordeste já está agrupado. Ainda agora. no mês de 
abril de 19'lf~, distribuímos com todas as Unidades da Federação o 
calendário nacional de exames em uma 'linguagem gráfica, mos
-trando a aproximação das datas. Todas as Secretarias de Educação 
recebem isso. É um trabalho que o Ministério faz e à medida que 
há uma grande disparidade, um afastamento muito grande de 
datas entre um e outro, sempre solicitamos à Secretaria que, nos 
próximos exames, procurem agrupar-se regionalmente, na mesma 
data. Mas 'é sempre/ bom dizer que o MEC pode apenas sugerir. 
Não pode e não deve determinar. Caso contrário, ele tem de as
sumir uma operacionalização cujo encargo, como disse o Sr. Se- ~ 
cretário, é das Unidades da Federação, e teríamos de inverter in
teiramente o processo para que o MEC assumisse esse encargo 
nacional, o que não é conveniente, porque ele perderia a coorde-
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Em segundo lugar, destaca-se, como fator de ordem socia:1, 
as origens históricas do ensino agrícola, inicialme~te ministrado 
em patronatos destinados ao atendimento de crianças .desampa
radas e a tra vês de insti t_uições com finalidade corretiva. Esta _ si
tuação veio intensificar o preconceito contra os cursos agrícolas. 
impedindo a sua procura pelos estudantes e seus responsáveis e 
dificultando a aceitação dos egre_ssds por parte do mercado de. tra
balho. 

, -

No que se refere ao aspecto financeiro. ''acresce ainda, o fato 
de este ramo de ensino ser considerado por demais oneroso, em
bora inexistam estudos.comparativos do custo-aluno do ensino agrí
cola com custo-aluno do ensino de 2.0 grau em-outras áreas, bem 
como que analisem a efetividade do_ ensino oferecido." 

·_A partir de 1961, com a realizaç_ão, em São Paulo, das pri-· 
melras_ experiências de Escola,-Fazenda, foi iniciado um esforço 
na área de educação agrícola, no sentido de propiciar um tipo de 
ensino que possibilitàsse ao aluno o qesenvolvimento de habili
dades, através da vivência de experiências indispensáveis à fi
xação dos conhecimentos teóricos adquiridos. Pretendeu-se, com 
.este esforço, alcançar a melhoria qualitativa desse ramo de ensino. 

. Ainda na decada .de 60, sob a direção da extinta Superinten
dência do Ensino Agrícola e Veterinário - a SEAV do Ministério . 
da Agricultura, a experiência de Escola-iFazenda foi introduzida 
na rede federal de ensino. Em 1970, através do Ministério da Edu
cação e Cultura, realizou a expansão desse sistema em toda· ·a 
rede. 

· Aliados a esses fatores políticos; sociais e financeiros, desta
cam-se os relacionados especificamente à administração do en
sino. Nesse sentido, deve-se ressaltar a influência ·negativa da 
descontinuidade administrativa, acarretada pelas freqüentes mu
danças ocorridas na -Àdministração !Pública Federal, na área do 
ensino agrícola. Até 1966, esse sistema de Ensino encontravà-se 
subordinado ao Ministério da Agricultura, coordenado pela SEAN. 
passando· à esfera do Ministério da Educação e :Cultura em '1967, 
em conseqüência da Lei n.0 4.024/61 (art. 6.0 ): e Decreto-lei n.0 

200/67 (art. 1,54), regulamentado pelo Decreto n.0 60. 7~1/67. 

No MEC, foi constituída a Diretoria do Ensino Agrícola, pos
teriormente incorporada ao Departamento de Ensino Médio. 

' . ' 
É necessário enfatizar que todos esses órgãos que dirigiram o 

ensino agrícola, no Ministério da Educação e Cultura nunca ti
veram estruturas física, de pessoal e até administrativa compatí
veis,' que conseguissem fornecer ao ensino agrícola o suporte ne
cessário. !Basta dizer que, desde 1967, quando o ensino agrícola 
passou pará o Ministério da Educação e .Cultura, o Diretor do En
sino Agrícola que mais tempo permaneceu no cargo fui eu, de 
1976 até hoje. Anteriormente, nenhum diretor conseguiu perma
necer à frente_ por mais de um ano e meio. 

Com o objetivo de suprir todas essas deficiências é que foi 
criada a Coordenação Nacional do Ensino Agropecuário, em 1976. 
pelo Decreto n.0 76 .436, dotado de autonomia administrativa e 
financeira. Sua finalidade precipua é a de prestar assistência téc
nica e financeira a estabelecimentos especializados em ensino 
agropecuário. tendo em vistà a preparação de técnicos em quan
.tidade e qualidade suficientes para fazer face às necessidades de 
desenvolvimento,'no setor primário. - -

A _COAGRI hoje administra, diretame·nte, 32 estabelecimen
tos de ensino, distribuídos em todo o território nacional, do Ama
zonas ao Rio Grande -do Sul. Apenas 5 Estados da Federação não 
têm estabelecimentos mantidos pela COAIGRI. Além desses 312, es- · 
tabelecimeptos, em convênios com os respectivos Estados, ajuda
mos na manutenção de 9 estabelecimentos de ensino congêneres. 
A Profissionalização, ·no Setor Primário, e sua 
Implantação na Rede COAGRI -

Desde a implantação do Sistema Escola-iFazenda na rede fe
deral de ensino, os estabelecimentos vêm proporcionando aos edu
candos formação profissional de cunho prático, motivando-os para 
o desenvolvimento da agropecuária bra~ileira. 

Visando à continuidade da implantação do Sistema Escola
Fazenda na sua rede, a COAGRI vem adaptando este sistema à 
luz das experiências vividas pelos estabelecimentos de ensino, 
segundo a realidade regional e local em que se encontram in-
seridos. 

O Sistema Escola-Fazenda, tal como vem sendo desenvolvido, 
é concebido como metodologia de ensino. que busca a formação 
integral do jovem, na medida em que desenvolve o conhecimento 
técnico e humanístico, familiarizando-o, ao mesmo tempo, com 
as atividades profissionais que, no futuro, exercerá. Para tanto, a 
Escola-lFazenda funciona como um laboratório de prática e pro
dução, com finalidade didática e- de auto-manutenção do esta
belecimento, cujo processo de ensino-aprendizagem se baseia no 
"aprender a fazer e fazer para aprender". 

Com a Lei n.0 5.692/71, o ensino profissionalizante a~rícola. 
passou _a merecer tratamento semelhante àquele conferidô às 

habilitações dos outros setores de ensino, em termos de concilia-
ção entre formação geral e formação especial. ; 

-Com a finalidade de implantar a profissionalização na sua 
rede de ensino, segundo a. nova proposição aprésentada, a COAGRI 
tem atuado na área pedagógica, administrativo-financeira e na 
de recursos humanos. 

Tentarei sintetizar as principais atividades da COfiGRI no 
período de 1976· até hoje. · 

Na área pedagógica temos, nas nossas escolas, habilitações 
em agropecuária e em economia doméstica rural. A primeira pode 
ser considerada como habilitação básica em relação aos objetivos 
bastante abrangentes a que se pretende alcançar. Quanto ao con
teúdo e à metodolog-ia, eles· podem ser considerados específicos, 
uma vez que exigem, respectivamente, 1 formação técnica apro
fundada e treinamento operacional. .Sabemos que, apesar de ser 
oferecido conteúdo_ técnico especifico, não podemos prescindir de 
um período de ajustamento do egresso às especificações das di
ferentes empresas. Quando dizemos que a habilitação que mi
nistramos nas nossas escolas é uma habilitação básica, significa 
que, ao invés de termos diversos tipos de habilitações. como, por 
exemplo, habilitações em bovinocultura, em suinocultura, em cul
turas permanentes, em cafeicultura, etc., temos uma habilitação . 
em agropecuária, procurando dar ao jovem um conhecimento mais 
abrangente da agropecuária e depois, no estágio e no emprego; 
é que ele terá oportunidade de se especializar na área que es-

-colheu ou teve que optar pela oportunidade de emprego. 
Nas nossas escolas, desde a seleção, procuramos dar prio

ridade aos filhos de agricultores ou residentes na zona rural. 
Temos instrução específica, que regulamenta o exame de seleção 
e a matrícula nos estabelecimentos de ensino da rede COAIGRI e, 
entre os requisitos exigidos, inclui-se a aprovação_ da origem do 
candidato. Assim, todos os nossos esforços são dirigidos no sentido 
de que essa clientela a que atendemos, seja, ·realmente, a inte
ressada em permanecer como técnico em agropecuária, após o 
curso. Cerca de 60% dos alunos de nossas escolas. hoje, são filhos 
·de agricUltores, provenientes da zona rural, ou filhos de agricul
tores residentes em sedes de municípios. Estamos, também. des
centralizando os exames de seleção, fazendo convênios com -pre
feituras, com. a EMATER/MA, de forma a facilitar o recrutamento 
do candidato residente mais nó interior. 

Exemplificando com o Colégio do Amazonas, podemos afir
mar que o exame de seleção, para aquela escola, única no Estado, 
é feit-0 em 25 municipio,s. atrav~s de convênios com a :EMATER e 
e as· prefeituras. -

·Quanto à oferta de vagas,· na COAIGRI, em 1976, tínhamos 
cerca de 6.000 alunos, hoje, cerca de 9.000, e, só para este ano 
de 1980, estamos oferecendo 4. 750 novas vagas em todos os esta
belecimentos. Então, estamos dando prioridade à ampliação da 
capacidade de atendimento das escolas, nunca nos esquecendo de 
nos preocupar com a qualidade do ensino, uma das diretrizes bá
sicas do Ministério da Educação e Cultura. neste período gover-
namental. · 

. , 

Objetivando a formação integral do adolescente ruríc6lâ, em 
seu tríplice aspecto de auto-realização, qualificação para o tra
balho e cidadania consciente, a COAGRI tem buscado reestruturar 
os currículos vigentes, observando os dispositivos legais sobre a 
matéria. 'Nesse sentido, a clientela do ensino agrícola passou a 
receber uma educação que, ao lado do ajustamento da formação 
especial Jl.O tipo de profissional pretendido. teve reforçado o con
teúdo de educação geral, entendida como elemento de base para a 
formação especial. Essa integração entre formação especial e ge
ra\, possibilita ao educando o atingimento da terminalidade, a 
par da eventual possibilidade da continuação dos estudos em nível 
de 3,0 Grau. 

Num recente estudo feito sobre o período 197·1 a 1977', veri
ficamos que 66% dos alunos egressos da rede da COAG'R;I estão 
trabalhando na área; 2,1 % em outras áreas e apenas 13,% se di
rigem à Faculdade. Sabemos, através de pesquisas realizadas na 
área do ensino regular e na área élo ensino supletivo, que a gran
de maioria da clientela dos cursos de 2.0 Grau tem as suas as
pirações voltadas para a educação de nível superior: O percen
tual de 66% dos egressos do ensino agropecuário, inserido na for
ça do trabalho, evidencia· uma situação bastante satisfatória de 
aproveitamento dos egressos por parte do mercado. Acreditamos 
que este índice poderá ser elevado na medida em que for estabe
lecida uma política capaz de· gerir novas fontes de emprego, 
bem como de promover a fixação do jovem na força de trabalho. 
Esta fixação deverá ser atingida através da valorização do técnico, 
traduzida pela regulamentação da profissão e pelo oferecimento 
de salários condizentes. A COAGRI está apoiando, inclusive, as 
associações de técnicos agricolas, formados nos. vários Estados, 
no sentido de lembrar que a lei que regulamentou a profissão do 
técnico de nível médio industrial, num dos seus artigos, estende 
ao técnico agrícola os benefícios daquela lei. As associações de 
técnicos agrícolas estão interessadas nessa regulamentação e nos 
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estamos procurando apoiá-las nesse esforço. Outro fator que con
tribui para que o jovem procure o ensino de 3.0 Grau é a questão 
do salário. Por exemplo, na televisão, quando aparece a propa
·ganda do Telecurso de 2.0 Grau, acena-se como uma das princi
pais vantagens, a de possibilitar ao indivíduo que termina o Su
pletivo de 2.0 Grau ingressar numa escola superior. Os baixos 
salários oferecidos pelo Governo também não ajudam muito a esta 
terminalidade a que visamos. Mesmo assim, estamos ·procurando 
conscientizar e orientar os alunos, pois o nosso maior objetivo é a 
fixação dos jovens na área rural: se possível como produtor ru
ral. Implantamos nas nossas escolas o Serviço de Orientação Edu
cacional e o Serviço de Integração Escola-Empresa-Governo. O 
Serviço de Orientação Educacional, há muHo instituído no País. 
lamentavelmente, até 197,6, não contava com espeçialistas nessa 
área. Estamos também contratando supervisores educacionais. A 
implantação desse projeto de integração Escola-Empresa-Governo 
visa intensificar o intercâmbio entre a escola e a empresa e, tam
bém, a acompanhar o egresso, verificando as falhas existentes. 
com o · objetivo de corrigir os currículos ministrados nas escolas. 
Ainda com a preocupação de assegurar a renovação curricular. 
procuramos também encontrar uma forma de o educando par
ticipar mais ativamente de sua aprendizagem. Nesse sentido, foi 
,intensificado o desenvolvimento de projetos agropecuários nos 
estabelecimentos de ensino, ao mesmo tempo em que se procurou 
envolver o aluno em todas as fases do projeto, ou seja, desde a 
sua elaboração, execução, comercialização até a avaliação. Até 
1975, .geralmente as escolas, por falta de recursos e de uma admi
nistração mais flexível. mantinham uma escola com uma fazenda 
abandonada. Procuramos, a partir de 19'f6, intensificar os proje
tos agropecuários, visando, com a intensificação desses projetos. 
possibilitar uma maior participação dos alunos e um melhor com
prometimento dos técnicos envolvidos. Assim, não nos interessa, 
simplesmente, que o aluno aprenda a plantar cebola, mas também 
participar da elaboração dos projetos, ou seja, parti-cipar de todas 
as suas fases, até a comercialização, através das cooperativas es
colares que estamos implantanndo e regulamentando nas escolas e. 
posteriormente, através de relatórios que são apresentados, avaliar 
os resultados obtidos. Com o objetivo de dinaminzar a cooperativa. 
nós, em trabalho conjunto com a IGF do MEC e o INCRA, elabo
ramos uma norma, aprovada pelos 3 órgãos, contendo as instru
ções básicas para a fundação e a legalização de cooperativas nos 
colégios agrícolas mantidos pela COAGRI. Durante todo este ano 
de 1973, as· escolas trabalharam no sentido de implantar legal
mente as cooperativas e, a partir de janeiro de 1980, 90% das 
escolas vão funcionar com as cooperativas regularizadas, àprova
das pelo IN:CRA, pela respectiva Junta Comercial, e por todos os 
órgãos envolvidos. Buscando assegurar o efetivo desenvolvimento 
dos projetos, as escolas mantêll! alunos no período de férias, nos 
fins de semana e feriados, em sistema de rodízio, para acompa
nhamento das atividades ení andamento, como também organiza. 
o horário ,escolar de forma a permitir a alternância dos alunos 
entre as atividades de campo e de sala de aula. Dividimos os alu
nos de forma que. 50% deles, passa a manhã no campo e 50%, em 
sala de aula. À tarde, inverte'"se a situação. Foi introduzida, em 
60% das escolas, a monitoria, visando também a uma maior fami
liaridade do aluno em postos de comando e de direção dos proje
tos agropecuários. Assim, o aluno de 3.0 ano, como monitor, dirige 
grupos de aluhos de 2.º e 1.0 ano. Os índices de evasão e de re
provação nas nossas éscolas são bastante satisfatórios. Temos 
91,4% de aprovação e 2,2% de evasão. Acho que este é um fator 
muito importante para diminuir o custo-aluno da escola. Prepa
ramos, através da Divisão Pedagógica, os regulamentos internos 
de todas às escolas, os quais procuramos distribuir para os Senho
res Deputados, de acordo com os Estados. Temos 32 regimentos de 
escolas aprovados, publicados, além do :Regimento Interno da 
COAGRI. Desebvolvemos uma experiência de intercomplementarie
dade, avalida no Estado de Sergipe entre a Escola Agrotécnica Fé
deral de São Cristóvão e a Secretaria de Educação. Essa experiên
cia está dando resultados satisfatórios. Estamos expandindo essa 
experiência a outras escolas. · 

Estão sendo organizados os Conselhos Comunitários, para 
permitir uma maior participação da comunidade na escola. Deles 
participam as entidades de classes, as prefeituras, os órgãos de 
educação municipais, etc. 

A organização estrutural da CÓAJGIRI - sede se compõe de 6 
divisões: Divisão de Assuntos Pedagógicos, Divisão de Assuntos 
·Agropecuários, uma Divisão de Recursos Físicos, Divisão de Servi
ços Gerais. Divisão de Execução Orçamentária e Financeira e Divi
são de -Pessoal. Nos primeiros anos dessa nossa administração, con
centramos esforços no sentido de efetuar a reorganização adminis
trativa do órgãó, tanto na área da contabilidade e das finanças. 
como na de pessoal, serviços gerais, património, etc. Na área de 
· recursos físicos. reformulamos e executamos obras. Para dar me
lhor condição cie ensino, foram adquiridos diversos tipos de equi
pamentos, de acordo com estudos de necessidades. Com a inten:.. 
sificação dos projetos agropecuários, como eu disse, estamos pre
tendendo, com a sua renda, alcançar a automanutenção das es
eolas. As fontes financeiras do órgão são provenientes de recur-

\ 

sos da União, de recursos próprios, oriundos dos referidos projetos 
agropecuários e de outras receitas. como taxa de internato. de 
matrícula, etc. Os recursos próprios, oriundos dos projetos agro
pecuários, tiveram um crescimento significativo. Em 1976, os pro
jetos agropecuários produziram uma receita de Cr$ 8.151 .000,00 
1 oito milhões e cento e cinqüenta e hum mil cruzeiros):· em 1979. 
a receita desses projetos é de 40 milhões de cr.uzeiros, sendo que, 
praticamente, dobramos o número de alunos internos. A qualida
de da alimentação que está sendo fornecida aos alunos melho
rou, consideravelmente, uma vez que com um custo mais baixo, 
pois produzida na própria escola. possibilita aos alunos comerem. 
mais e melhor, com menos recursos. Atualmente, estamos fazendo . 
o giro de capital. Quer dizer, esses 27 milhões com que financia
mos os projetos deste ano, foram conseguidos com 115 milhões de 
cruzeiros de capital inicial. A escola recebe os recur.sos por qua
drimestre, executa os projetos, comercializa-os e deposita no -Fun
do que nos permite fazer o giro do capital. Estamos preocupados 
em simplificar as obras executadas e os equipamentos adquiridos. 
inclusive para que eles sirvam de modelo e possam ser aproveita
dos também por escolas estaduais e municipais. Na área de re
cursos humanos, além da implantação do plano de classificação 
de cargos dos servidores, fizemos vários cursos de treinamento. 
Hoje, praticamente todos os pro'fessores das nossas escolas são 
habilitados. Entretanto, a par da melhoria qualitativa dos recur
sos humanos. tornou-se necessário o aumento proporcional do nú
mero de servidores, o que não se tornou possível ainda. O quadro 
atual de servidores evidencia uma situação deficitária, se compa
rarmos a lotação aprovada pelo DASP com a lotação real. Temos 
um déficit de 43% de pessoal de apoio administrativo. Quer dizer, 
para 3 .143 servidores aprovados em lotação, temos 1. 807, dimi
nuindo a cada dia pela quantidade de aposentadorias. !Na área do 
magistério, foram aprovados 1. 582 cargos e temos 866. Há um dé
ficit de 45%. Para o total de 4. 725 vagas aprovadas, temos atual
mente 2. 673 servidores, com um déficit então total de 44%. A 
maior dificuldade que temos, para a administração d.o ensino 
agrícola. é exatamente a área de pessoal administrativo. 
Perspectivas do Ensino Agropecuário para o período 1979-1985 

A principal meta da COAG:RI para o período é a expansão das 
escolas agrotécnicas, para que atuem como centros de deserivol

. vimento rural, dispondo~se a colaborar com outras instituições 
·afins na formação de recursos humanos para o setor primário 
em nível de primeiro grau, através da modalidade supletiva, e no 
processo de aperfeiçoamento de agricultores das regiões onde se 
acham localizadas. Para isso, ,estamos iniciando a celebração de 
convênios com órgãos do Ministério da Agricultura .e do Minis
tério do Trabalho. SENAR, por exemplo, para expandir a atuação 
das escolas agrotécnicas. Ainda, • dentro das atividades desenvol
vidas pelos próprios currículos das escolas, propiciar um melhor 
atendimento aos agricultores de baixa renda. 

Finalmente, para que as escolas atuem como centros de de
senvolvimento rural, será necessária a execução de três programas 
básicos: 

1.0
) integração com as Secretarias de Educação, para a melho

ria e expansão do ensino no meio rural. Nossas escolas atuarão 
junto às Secretarias de Eâucação, a partir das seguintes linhas 
de a<;ão: 

a) termina·lida·de antecipada em nível de 1.º Grau. nos termos 
do art. 76, da Lei n. 0 5.692/71; 

b) sondagem de aptidões e iniciação para o trabalho em ativi
dades do currículo do ensino de 1.0 Grau; 

e) oferecimento de cursos de natureza supletiva, atendendo às 
diferentes funções deste tipo de ensino: suplência, suprimento, 
qualificação e aprendizagem; 

d) estudos sobre a viabilidade de complementação curricular 
para os egressos da habilitação básica visando à obtenção de di
ploma de técnico correspondente :à habilitação plena de 2.0 Grau; 

e) expansão da intercomplementariedade, para oferecer habi
litações em agropecuária, a exemplo da experiência que vem sen
do desenvolvida na Escola Agrotécnica de São Crlstóvã()-SE; 

f) ampliação da oferta de vagas nos cursos de capacitação de 
recursos humanos para o setor agropecuário, a serem realizados 
com a cooperação de universidades rurais; 

g) extensão das atividades de cooperação técnica e financeira. 
objetivando dinamizar o desenvolvimento de projetos agropecuá
rios e cooperar no planejamento da rede física, na especificação 
de materiais equipamentos; 

I 
2.0

) integração com instituições que atuam no meio rural, vi-
sando à fixação do homem no campo, com as segulntec metas:_ 

a) articulação com entidades de classe e prefeituras muni
cipais para: 

- recrutamento e seleção de candidatos para as Escolas Agrí
colas, com o objetivo de oferecer oportunidade aos jovens prove
nientes de municípios mais distantes; 
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promoção de estágio em órgãos municipais de extensão 
rural e si,ndicatos rurais aos alunos de escolas agrícolas; 

b) articulação com as EMATERs, visando, à promoção de 
cursos de natureza supletiva para os agricultores das micro-re
giões de ínfluência das escolas nas áreas, entre outras, de Zootec
nia e Agricultura, objetivando a atuaHzação tecnológica e o con• 
seqüente aumento da produtividade;, 

e). entrosamento com entidades governamentais, visando à 
participação da C0A:GRI nos programas prioritários de desenvol
vimento de áreas rurais; 

di celebração de convênios e desenvolvimento de programas de 
cooperação com. órgãos governamentais e estaduais, com vistas à 
racionalização de recursos físicos, humanos e financeiros; 

3.0 ) aperfeiçoamento do processo de formação de técnicos de 
nível médio, através das seguintes _metas: 

a) ampliação e oferta de habilitações na área primária, de 
acordo com as tendências do mercado de trabalho; --

b) renovação constante de currículos; 
e) montagem de projetos para elaboração e impressão de tex

tos didáticos específicos para o ensino agropecuário, envolvendo a · 
SEPS - Secretaria de Ensino de 1.º e 2.0 Graus do iMÉC, órgão 
com o qual a COAGRI está diretamente vinculada, o IICA '- Ins
tituto Interamericano de Ciências Agrárias e a FENAiME - !Fun
dação !Nacional do Material Escolar .. com a qual foram firmados 
convênios pa·ra a edição de livros específicos para o ensino agrope
cuário e um convênio para a instalação, em todas as cooperativas· 
das escolas agrícolas, de um posto de vendas da FENAIME, a fim de 
interiorizar o material fornecido pelo MEC; 

d) transferência de experiências vivenciadas através das ati
vidades didáticas das escolas agrícolas e outros estabelecimentos 
congêneres; 

e) incentivo às· manifestações culturais, com vistas a preser
vação e desenvolvimento das culturas regional é local; 

. . 

f) intensificação das atividades de supervisão sistemática. aos 
estabelecimentos da rede; 

g) promoção de cursos de habilitação e aperfeiçoamento de 
pessoal técnico e docente e qualificação de pessoal de apoio admi-
nistrativo; · 

h) promoção de estudos, visando o levantamento de novas 
fontes de recursos financeiros para o ensino agrícola, para a rea
lização da . programação ora proposta. 
Conclusã-0 

Partindo-se da suposição de que a produtividade do meio ru
ral é um dos fatores determinantes da fixação do rurícola, a 
COAGIRI tem buscado formar técnicos capazes de levar ao campo 
novas tecnologias, concorrendo, assim, para ·o aumento da produ
tividade no setor agropecuário. 

A par dos objetivos de formação de técnicos, à COAGRI apre
senta a proposição de transfol"IJlar os estabelecimentos de ensino 
em _centros de ·desenvolvimento rural, na medida em que propõe 
a colaboração, com instituições afins, para a formação de recur- . 
sos humanos, em nível de tº Grau, o aperfeiçoamento téenico e a 
atualização de agricultores. 

Para o atingimento dessas proposições, torna-se imprescin
dível que a COAGRI disponha de recursos financeiros. e de condi
ções que lhe garantam maior flexibilidade administrativa. 

Estas eram as rápidas palavras que sintetizam nossa atuação. 
Fico à disposição dos Srs. Deputados para responder às questões 
propostas ou fazer algum esclarecimento. 

O SR. iPRESIDENTE (Alvaro Valle) - 'Agradeço a expos1çao 
do Prof. Lamounier, a sua clareza e sua capacidade de síntese: 
Esta exposição, que foi • taquigrafada, será distribuída aos Srs. 
Deputados, assim como os debates que se vão travar a partir de 
agora. Dou a palavra ao Deputado Salvador Julianelli, primeiro 
interpelante inscrito. 

O SR. DEPUTADO SM.NAD0R JUlLIAtNELLI - Sr. Presidente, 
quero desde logo me parabenizar com V. Ex.ª, por ter trazido a 
este plenário o Prof. 0scar Lamounier, que dirige um dos setores 
mais significativos na área da educação·voltado para o campo. 
S. s.e. expôs, com muita clareza e objetividade, tudo quanto vem 
sendo realizado por esse Serviço, e certamente nos deu noticia 
de que, talvez a: falta de recursos, em primeiro lugar, teve alguns 
aspectos que deveriam ser. desenvolvidos e que contribuem para 
que a expansão da COAGRI, no. Brasil, não se faça na proporção 
desejada. Vivemos, hoje, um grande desafio, o desafio _da produção 
de alimentos, e, de resto, o mundo inteiro se debate, pois as esta
tísticas oficiais dão-nos notícia de que 50% da população mundial 
passa fome. E o Brasil, com· esta extensão territorial, e com terra 

~ que possui e com o braço do homem brasileiro, poderá certamente 
alcançar este superior objetivo. Mas eu me pergunto, às vezes, 

Prof. 0scar, se a diversidade de atribuições e a posição quase-
. competitiva de vários setores da administração. pública dos di

versos níveis, pelo menos federal e estadual, não contribuem para 
o enfraquecimento das estruturas de órgãos que deveriam ter 
atribuições definidas, objetivos perfeitamente del''leados, capazes 
de lêvar um programa, como este da C0AGRI, a . 1dices conside
rados satisfatórios. Veja V. s.e. que não estou aqui a declarar que 
considero o trabalho da C0AGRI insatisfatório em termos da de
dicação dos seus servidores, dos seus dirigentes e até daqueles 
que respondam por esse importante setor da educação brasileirll; 
mas. tem sido comum observar que os órgãos têm uma sentido 
repetitivo e, muitas vezes, até dificultando a ação entre si. Por 
exemplo, recentemente, criou-se o Serviço Nacional de Aprendi
zagem Rural, no Ministério do Trabalho, que se volta para o _ho
mem do campo, especificamente para o trabalhador, e que, se
gundo estou informado, realiza cursos de qualquer tino, de pequena 
e média duração. :Confesso que não sei até onde esses cursos têm 
aquele timbre da oficialização de éursos; se são cursos de forma
ção, livres, ou se são cursos que dariam ao ·alunado condições de 
se considerar um profissional. A minha primeira pergunta, já vou,. 
no raciocínio que vou elaborando, endereçando a V. s.e.: em que 
proporção e· em que medida a C0A!GRI esta articulada com o 
SENAR, em termos de uma ação concorrente e nãp de uma ação • 
divergente? Quais os planos do SEN;,A!R em relação ,ià, C0AGRI, 
ou melhor, quais os planos da C0AGRI e quais são os do SENAR, 
se eles se ajustam, se justapõem? Porque nós notamos, desde logo, 
na rede da C0A!GRI, que no meu Estado, que é São ,Paulo, lamen
tavelmente, não vi a marca da presença da C0AiORI, como no 
Estado do Rio, do meu colega Darcílio Ayres e de outros Estados 
brasileiros. E pela exposição de V. S.ª, chegamos à conclusão de 
que o rendimento, para os que cursam essas unidades escolares, 
são os melhores, os aproveitamentos são os mais signific::i.tivos. En
tão essa a primeira pergunta que eu queria endereçar a V. S.ª 
Com referência . à colaboração de outros órgãos da administra
ção, eu pergunto: em termos comunitários, como ·se situam os 
chamados clubes agrícolas, se é que ainda existem, os clubes dos 
4H? Como funcionam eles? Estão arti<:ulados com a COAGIU, 
estão sendo mótivados em termos de presença oficial, para que 
possam vir, no sentido de fortalecer uma ação sinérgica, a ação 
desse objetivo do, aprendizado rural? Temos noticias de que a 
evasão, o êxodo rural, a cada dia que passa, transforma· as cidades 
em verdadeiros aglomerados humanos, onde tudo falta, a partir 
da moradia, da alimentação, da educação, de saúde, do transporte, 
do sanemento básico, e formam-se na periferia das cidades. já 
médias e até pequenas, pequenos núcleos de pessoas que viviam 
no interior e entendem que lá não têm. mais condições de viver. 
O Governo vem desejando fazer uma reversão nesta linha de 
orientação em que se coloca o homem brasHeiro. Pergunto, en
tão, quais são as medidas propostas pela C0AGRI no sentido -
aliás de V. S.ª aqui assinalou com muita propriedade - da fixação 
do homem ao campo? Que medidas práticas, objetivas, o Governo 
está tomando, para que o chefe de família não tenha a preo
cupação de ir -para a cidade, a fim de dar uma formação pro-_ 
fissiona1 ao seu fllho, a fim de que ele tenha talvez uma melhor 
condição de vida da que teve ou da que tem esse homem do 
campo? ~ a segunda indagação. Por outro_ lado, presidindo uma 
Comissão Parlamentar de Inquérito da Câmara dós Deputados 
sobre contaminação de alimentos por ·aditivos quimicos inten
cionais ou ambientais, chegamos à dolorosa constatação, nas de
núncias que temos registradas por eminentes especialistas e pro
fessores das universidades brasileiras, que não existem cursos para 
os que lidam com os chamados defensivos agrícolas. O defensivo 
agrícola é vendido por pessoas que não têm a menor notícia de 
como devem ser vendidos. Qual ·a · recomendação que deve ser 
dada, além da polêmica, que vamos procurar dirimir, daquilo que 
é proibido em outros países e no- Bra:sil se vendo, daquilo que é 
dado como aumento do índice· da produtividade agrícola, mas 
que já, no Rio Grande do Sul, o Professor Paulo Sampaio. d'a 
Universidade de Pelotas, denuncia que o índice de produtividade 
da soja lá caiu em decorrência: do uso jndevido e abusivo de 
defensivos àgrícolas. Por outro lado; também no instante em_ que 
precisamos anualmente de mais de um milhão .e meio de eµipre
gos para recolher a juventude que adentra na área do trabalho, 
o técnico agrícola que, a meu ver, deveria ter uma posição de 
destaque na absorção desse trabalho, não encontrou ainda a sua 
colocação exata. Ele que seria, o técnico agrícola, o braço direito 
da.queles que, formados em nível universitário, médico·s veteri
nários, engenheiros agrônomos, teriam se em cursos devidamente 
estudados, pudessem oferecer uma contribuição valiosa e inclusive, 
encontrar condições de trabalho nas suas respectiv_l!,S áreas. Até 
onde sabemos não existe nenhuma orientação para quem aplica os 
defensivos agrícolas. Então. pergunto: a COAGRI cuida de formar 
dentro da área, na sua carga horária das suas disciplinas, para 

. formar na área do técnico agrícola aqueles que devem orientar o 
lavrador, o rurícola como aplicar os defensivos agrícolas? Na área 
i:µédica; já entramos em entendimentos com as áreas de saúde 
pública, no sentido de criar, ou nelas ou nas faculdades de medi
cina, cursos de toxicologia, para que os médicos, como eu, saibam 
o que receitar nos casos de intoxicação, que são freqüentes, cujo 

• 
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diagnóstico é impreciso e que, quase sempre, é ad?lterado por 
Ignorância - e eu me incluo nela - daqueles que nao conhecem 
os problemas que levam o homem a esses quadros, que levam 
inclusive à morte. V. S.ª também falou no Centro de Integração 
Empresa-Escola. Tem sido. preocupação permanente desta Casa e 
deste Plenário. dos eminentes Deputados que compõem a Comis
são de Educação e Cultura, de que os estágios nas empresas, no 
caso agropastoris, na realidade não são respeitados Ou· melhor, 
não são oferecidas oportunidades àqueles que poderiam ter está
gio nessas empresas, com beneficio para as próprias empresas, e 
também para um aproveitamento maior daqueles que realizam 
este tipo de curso. Gostaria de saber, então, afinal, exatamente. 
qual é o trabalho que vem sendo dirigido pela .COAGRI, no sen
tido de fazer com que os estágios efetivamente se· concretizem? 
Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Álvaro Vallel - Çom a pala
vra o Sr. Oscar Lomounier. 

O SR. -osCAR LAMOUNIER .GôDOFREDO JR. - Ex.mo Sr. 
Deputado Salvador Julianem, antes de responder .às suas pergu:1-
tas, gostaria de fazer um convite aos Srs. Deputados da Comissao 
de •Educação e ;Cultura, principalmente, a todos os Deputados pre-

" sentes, para visitarem a sede da COAIG'RI, na Av. L-'2, Sul ~ Qua
dra 604 e os Colégios Agrícolas. Sempre que somos premiados com 
a visita de alguns Deputados, fazemos questão de mostrar todo o 
trabalho que vem sendo realizado. E também acharia muito im
portante para nós, inclusive, a visita dos Srs. Deputados às escolas 
agrícolas. No ano passado, fui convidado pelo eminente !Presidente 
desta Comissão, Deputado Afvaro . Valle, para fazer uma viagem 
com a Comissão de Educação, Gostaria muito que fosse incluída 
nessas viagens a visita a, pelo menos, uma das nossas escolas 
agrícolas~ 

Respondendo, especificamente, às colocaçõe do Nobre Depu
tado, primeiro concordo plenamente com as observações iniciais 
sobre a duplicação de meios. Todo mundo hoje faz educação neste 
País, o que concorre para uma pulverização dos recursos dispo
níveis nos diversos iMinistérios e nos diversõs órgãos, e aqueles 
que são os -especificamente incumbidos dessa missão sofrem da 
carência de recursos. 

O segundo aspecto. abordado pelo Senhor Deputado. foi • a 
articulação com o SENA!R. Como eu disse, na administração pas
sada, por !3iversos fatores, inclusiv,e pela 11ossa preoccupação pas
primeiro, organizar a casa, tivemos uma administração muito vol
tada por dentro. A partir desta nova administração muito vol
to, e seguindo, inclusive, uma diretriz do nosso Ministério, esta
mos com uma preocupação muito grande de abrir- as escolas, de 
abrir a COAGRI. Então, -estamos procurando e nos articulando 
com esses órgãos. inclusive com o SENAIR, e parece que a coisa 
está ~-tminhando bem. Está, inclusive, programada para, junto 
com o SENAIR, dia n de dezembro, aqui na Câmara., no Simpósio 
de Educação Inter::i.mericana, fazermos uma _pale.stra sobre Educa
ção no Meio Rural. Enquanto o Presidente do SENAR vai falar so
bre educação não formal, vamos falar sobre educação formal. O 
SE~AR realmente tem um volume grande de recursos e não tem 
muito como aplicar esses recursos, dada a sua deficiência de rede 
físlca e de pessoal, além de ser tim órgão recentemente criado. 
Chegamos, ·assim, à conclusão de que nosso entrosamento deverá 
proporcionar um resultado muito bom, porque vamos utilizar as 
nossas escolas para os treinamentos não formais projetados pelo 
SENA:R, em consonância com a palavra de V. Ex.ª, de que, muitas 
vezes, esses cursos, feitos em lugares sem condições. não atingem 

. os objetivos a que se propõem. Então, prov.alvelmente, e também 
visando a essa atuação da escola como centro de desenvolvimento 
rural, vamos montar, em cada escola agrotécnica, um setor es
pecífico para cuidar desse treina·mento, com recursos e ·orienta-
ção do SENAR. . . 

Sobre São Paulo e a rede de escolas, o' Brasil tem, atual
mente, cerca de 115 escolas agrícolas. :É um número muito redu
zido se considerarmos a extensão do· nosso País. Por exemplo, o 
Japão tem mais de 1.000 escolas agrícolas. Dentre ,essas 115 .es
colas, 32 são diretamente ligadas à COAIGRI. Lamentavelmente, 
no IMEC, reportando-me àquelas considerações de duplicidade de 

· -meios, outras escolas agrícolas federais, também mantidas pelo 
. MEC, estão ligadas às universidades. Estamos cuidando de acabar 
com essa superposição. Então, 32, das 11115 são da 00.AGRI; 15 per
tencem ao MEC e estão ligadas às univ,ersidades. Somente no Es
tado de São !Paulo, temos 3·2 nessas condições. O Estado de São 
Paulo é um Estado privilegiado. E até houve uma notícia muito 
boa no jornal de domingo, dizendo que o Governador de São 
Paulo colocou, como uma das prioridades do seu Governo, reativar 
essas escolas, porque tenho a impressão de que elas andam meio 

. àbandonadas. Algumas, que tive a oportunidade de visitar, real
mente, apresentam problemas sérios, principalmente devido à sua 
estrutura administrativa e à maneira como o processo de educa
ção do ensino agrícola é conduzido, atribuindo-se a uma escola 
agrícola o mesmo tratamento que é oferecido a uma outra escola 
normal da área secundária ou terclâria. ,,,,,.. 

Inclusive, estou _pretendendo fazer um ofício ao Secretário de 
Educação, colocando a COAGRI à disposição do Estado de São 
Paulo, para transmitirmos a experiência da COAGRI. Acho que a 
nossa situação é muito semelhante, pois também pegamos escolas 
que estavam marginalizadas e estamos conseguindo excelentes 
resulta dos. 

Sobre os clubes ag'ricolas, eles realmente não estão muito ati
vados e também devido às prioridades. sobre as quais .falei, de 
que as escolas estando um pouco fechadas, agora é que estamos 
começando a fazer articulações com outras atividades e outras 
entidades em interesses comuns. Quanto às medidas que contri
buem para a fixação dó homem no campo, devo esclarecer que · 
a nossa principal intenção ao fazer com que as escolas atuem 
como centros de desenvolvimento rural é justamente esta: abrir 
a;; escolas para as comunidades e, com isso, concorrer para esse 
objetivo de fixar o homem no campo. Entendo que a maior con
trJbuição que nós poderemos prestar nesta ârea será oferecer, às 
comunidades, técnicas capazes. Acredito que, na medida em que 
nós conseguirmos formar bons técnicos, que sejam capazes de, 
numa linguagem a nível do agricultor, levar-lhe novas tecnolo
gias, aumentando sua produtividade, teremos conseguido con
tribuir para que o agricultor adquira melhores condições de viver 
em sua terra. Outra medida prática é a de expandir o exame de 
seleção para o interior, , fazendo essa seleção naa cidades onde 
existe o primeiro grau. É uma forma de evitar que .ª família, 
como V. Ex.ª disse, se desloque para os· grandes centros, visando 
educar seus filhos. Essa é uma das razões ·pela qual mantemos os 
internatos nos colégios. O internato tem desvantagens e tem van
tagens, mas acho que sua principal vantagem é não urbanizar o 
indivíduo. Quer dizer, ele sai do interior, permanece na fazenda, 
porque· a escola 'é uma fazenda, não introduzindo na vida do 
aluno hábitos, princípios e costumes urbanos. 

O uso de defensivos agrícolas é uma preocupação nossa tam
bém e fazemos coni que cada escola seja um pólo de conscienti
zação dos problemas ecológicos. Estão sendo feitas exposições, 
palestras. Há pouco tempo mesmo, visitando uma escola de Mu
zambinho, no sul de, Minas, encontramos lá uma exposição feita 
pelos alunos, inclusive aberta à comunidad•e, sobr:e o uso adequado 
dos defensivos agrícolas. Lamentavelmente, acontece que os ve_n
d·edores de insumos realmente não têm o conhecimento necessá
rio para orientar os compradores. Acho que o vendedor de in
sumos é um especialista rural. porque ele vende o insumo; ele 
orienta como deve ser usado, ele influencia sobre a quantidade e 
o tipo a ser adquirido. ·É por isso que a gente está lutando pela 
regulamentação da profissão do técnico agrícola. Agora, quanto 
a colocação no mercado de técnicos também é um problema sério. 
Vou citar para V. Ex.ª um exemplo: a EMBRATER, que é a Em
presa Brasileira de Extensão Rural tem 6 mH técnicos de nível 
superior, entre agrônomos, veterinários e outros da área primária. 
e tem 5 mil e 800 técnicos agrícolas, quer dizer uma proporção 
menor que um para um, enquanto a relação ideal, determinada 
pela OIT, é de 8 técnicos para cada técnico de nível superior. 

Quanto ao serviço de. integração escola-empresa, é exata
mente esse o nosso objetivo. ao colocarmos como uma das nossas 
ações prioritárias na área pedagógica este serviço: trazer os em
presârios à escola para que a conheçam e haja uma troca de 
tecnologia, porque, muitas vezes, a escola não tem condição de 
acompanhar a empresa. Com essa medida de intercâmbio entre es
cola e empresa, estamos conseguindo estágios. para os alunos. Tem 
sido satisfatória a oferta de estágio. Estamos agora forçando para 
que empresa proporcione .estágios longos para que os alunos possam 
realmente se integrar à. atividade da empresa. Existe uma descon
tinuidade muito grande hoj.e, porque o aluno faz estágio em julho 
e nas férias de fim de ano, sendo que, durante o restante do ano, 
a empre.~a fica sem estagiários. Estamos estudando uma forma de 
r-eadaptação de currículo para que a turma de terceiro ano seja di
vidida em duas, sendo que 50% realize estágio em escolas agrícolas, 
porque as nossas escolas também devem ser, num certo sentido, em 
pr,esas, e os outros 50% façam estágio, durante um semestre, em 
empresas, vai dar continuidade ao trabalho do estagiário, porque 
o agricultor, o empresário vão contar permanentemente com esta
giários em sua rotina de trabalho, podendo até montar, dependeu-' . 
do da empresa, uma estrutura que permita prestar assistência ao 
estagiârio . 

O SR. PRESIDENTE - Na ausência, por alguns momentos, do 
Deputado Alvaro Valle, continuamos os debates conced,endo a pa
lavra ao segundo inscrito, o nobre Deputado Carlos Sant'Anna. 

O SR. DEPUTADO CARLOS SANTI.A!NNA - Prof. Lamounier, 
de longa data conheço sua dedicação à causa do ensino agr_ícola 
e durante alguns anos acompanhamos juntos ó trabalho da 
·coAGRI. De certa forma, lá nós nos embebedamos na partida 
inicial do programa que no Estado da Bahia, no Governo de !Ro
berto .Santos tendo a honra de ter sido o seu Secretário de Edu
cação e Cult~ra, de implementação a uma política de ensino. agrí
cola. É exatamente da experiência que antes da definição do que 
iríamos fazer, porque construímos 7 escolas agrotécnicas no Es-
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tado, e dentro de uma projeto com todo o seu detalhamento, mas 
uma das coisas que nos preocupou, quando examinamos o modelo 
e a política da COAGRI. foi inicialmente a súa rigidez, ou seja, 
escolas idênticas com o· mesmo modelo funcionando em quase 
todos os lugares em que a COAGIU evidentemente funciona. Isso, 
de certa forma, nos causou uma espécie de impacto, inclusive até 
porque resolvemo~ realmente abandonar o modelo que- a COAORI 
utiliza, falando do modelo no sentido genérico. Por exemplo, na 
Bahia, exls'te uma das melhores escolas agrotécnlcas do Brasil, 
EMARC, Escola Médica Agrícola da Região Cacaueira, que é da 
CEPLA:C. A estatística dos,alunos que saem da EMARC, que é es
peclalizadísslma em lavoura cacaueira, e que ficam trabalhando 
na lavoura cacaueira, não· alcança, de forma nenhuma, o _percen
tual que· está, por exemplo, aqui às páginas 11, de 66•%, por exem
plo, que as escolas de agropecuária da COAGIU evidentemente 
apresentam. Tenho a impressão· de que esse "trabalhando{' na 
área" não quer dizer em atividade agrícola. Deve ser trabalhando 
na área, no sentido da região, porque no caso, por exemplo, da 
EMARC, não alcança 40%, apesar do índice técnico elevadíssimo 
da EMARC e no sentido da própria região em que_ a EMÀRC exis
te e para cuja região a EMARC produz o seu aluno profissional 
de nível médio. Por essas razões é que consideramos que uma 
das coisas· mais importantes na definição da política do ensino 
agrícola é a não imobilização da escola numa região prefixada 
e preexis~nte, porque essa escola lá existe há uma dezena, duas 
dezenas, três dezenas de anos, mas a escola tem que ter o seu· 
local de acordo com as necessidades de setor primário da região a 
que ela vai exatamente beneficiar com o seu recurso humano 
preparado. 'Dou como exemplo o descabimento da Escola Agrotéc-' 
nica de Catu na Bahia, que está hoje ensinando agropecuária 
numa região eminentemente petrolífera, a poucos quilômetros da 
cidade de Salvador. onde os alunos não têm outra destinação se
não a procura de émprego em outras regiões, em outras _ativlda
dades e jamais naquela atividade para a qual escola evidentemen
te se propõe. De modo que esse- imobilismo gera evidentemente 
problemas, porque há mutações e as escolas talvez devessem ter 
um esquema mais flexível, não só quanto ao seu próprio modelo, 
mas também quanto à· sua própria localização, porque é exata
mente pela flexibilidade do modelo e da localização que vai surgir 
a eficácia e a eficiência da escola, sobretudo no que diz respeito 
ao trabalho que vai ser. executado pelo seu produto acabado, seu 
aluno de lá egresso, mas egresso para a atividade para a\qual ele foi 
evidentemente trabalhar. Outro aspecto e exatamente a ajuda que 
'a COAGRI deve dar, porque a COAGRI deve ser o centro capaz 
_ de ,estimular que os Estados desenvolvem uma política de ensino 
agrícola. Evidentemente, nisto ressente-se uma certa dificuldade, 
um certo peso específico, uma certa gravidade da iCOAGRI que. 

- em geral, tem a oferecer apenas um modelo que, de certa forma, 
fica obsoleto em relação às exigências que o ensino está a exigir. 
Um dos trabalhos que aqui compulsei rapidamente, numa visão 
dinâmica. mas que me permite comentários porque isto foi motivo . 
de longas preocupações no meu tempo, diz respeito, por exemplo, 

-ao tipo de currículo da escola.· Esse currículo tem que estar ade
quado ao tipo de necessidade do setor primário. Por exemplo, de
finimos a escola de Juazeiro como uma escola destinada 'à -la
voura de irrigação, a que lá foi construída, porque exatamente a 
circunstância da região onde esta escola está inserida é de pro
blemas de irrigação. Não há como, _ por exemplo ensinar à pe
cuária, porque não é de pecuária o problema básico da região. 
Se implantássemos lá uma escola deses tipo, estaríamos, eviden
temente, fadados a um insucesso. Já em Itapetinga, a situação é 
completamente diferente; lá a escola tem que ser completamente 
- e assim foi definida - diferente. 1: destinada exatamente ao 
problema de pecuária e ao problema de tecnologia de alimentos, 
sobretudo tecnologia de alimentos que resultam, por exemplo, do 
leite, etc., porque se trata exatamente de uma bacia leiteira. Já, 
por exemplo, a escola que está lá no extremo sul da Bahia é uma 
escola agrícola, mas destinada aos problemas de reflorestamento, 
porque exatamente o reflorestamento é o probelma crucial da 
região. Então, baseados no Parecer n.0 76, de 19,6·5, tivemos um 
tremendo trabalho· para o qual não encontramos uni modelo, nem 
Instrução, nem caminho de definir habilitações básicas e inclu
sive currículo para o ensino tecnológico de lavoura seca, de irri
gação, de agropecuária, de zootecnia, de tecnologia de alimentos 
e reflorestamento, de administração agrícola. Por outro lado, por 
estranho que possa ser, encontramos dificuldades, por exemplo na 
especificação para a construção de escolas agrícolas, porque o'ar
quiteto não pode projetar sem ter as especificações, e nenhum se
tor do 1MEC foi capaz de nos -dizer que especificações deveriam ser 
dadas para que os arquitetos pudessem projetar as escolas agrotéc-. 
nicas que o Estado queria construir. Isto exigiu um extraordinário 
trabalho de criatividade que seria dispensável se pudéssemos co-

- piar modelos evidentemente propostos. Chegamos às conclusões e 
conseguimos as especificações, traçamos as· especificações, fizemos 
os projetos, inclusive projetos modulados dos quais, hoje, nos or
gulhamos muito de ter podido chegar lá, mas que consumiu uma 
boa parte do tempo do Governo na obtenção dessas especificações 
que já deveriam estar todas definidas e ao alcance· talvez até os 
próprios projetos, dos governos que desejassem implantar uma 

f 

política de .-ensino agrotécnico. Ao mesmo tempo em que desen
volvemos essa política de construção das escolas - construímos 
sete escolas agrot-écnicas, cada uma numa região, diferenciadas, 
escolas regionais - também desenvolvemos um trabalho de pre,
paração do pessoal docente, que, como V. S.ª muito bem salientou, 

-é uma das grandes dificuldades da escola agrotécnica. Fizemos 
vestibular, através da um convênio com o MEC, com a Univer
sidade e com o Centro de Educação Técnica da Bahia - CETEBA 
- órgão que é ligado ao sistema CENAFOR, também do próprio_ 
Ministério, e conseguimos inclusive o que foi realmente uma hon
raria especial, que foi o financiamento da Fundação Kéllong, que, 
pela primeira vez na América 1Latina, abandonou sua linha de 
saúde para fazer um financiamento no setor de educação, exata
mente para o treinamento desses recursos humanos destinados, 
sobretudo ao pessoal docente, às escolas agrícolas. Mas vejam 
V. Ex.as que não conseguimos evidentemente· obter as instruções 
exatamente no setor· do ensino agrícola. Não me vou mais alongar, 
mas sabe V. S.ª da estima que lhe tenho, de quanto reconheço 
o extraordinário trabalho que a COAGR~ vem exercitando. Quan
tas e quantas vezes estive· lá conversando com V.· S.ª, com seus 
técnicos, e espero, um dia, ainda tenha de retornar para ter os 
mesmos ensinamentos, o mesmo aprendizado. Mas este é, diga-

- mos, um desabafo que faço no sentido de ver se é possível dar 
uma sacudida exatamente nesta situação em que a COAGRI está, 
porque ela, realmente, criou uma grande expansão, mas precisa 
projetar-se para o futuro, para a frente. e precisa. sair dessa estru~ 
tura imobilista, não no mau sentido, imobilista no sentido de que 
fez um modelo, este modelo foi bom para uma determinada épo
ca, o local das escolas era interessante numa determinada época, 
e aí ficou. E mais importante do que lsso, mais importante do que 
a COAGRI manter escolas é ela poder estimular os Estados a que 
construam, definam, implantem e mantenham as suas escolas. No 
mais, pode crer que estou fazendo esses comentários com absoluta 
sinceridade, tentando sempre representar uma crítica construtiva 
e nunca mais nem menos do que uma crítica construtiva, que 
espero V. S.ª possa entender. iMuito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Álvaro Valle) - Com a palavra o Prot 
Lamounier para responder a indagação. 

O SR. OSCAR LAMOUNIER GODOFREDO JúN-IOR - Meu 
caro Deputado Carlos Sant'Anna, agradeço. Era exatamente isto 
que eu esperava aqui receber, contribuições dessa natureza, para 
que o nosso trabalho seja aperfeiçoado. A primeira vez que tive 
contato com V. Ex.ª eu ainda estava no Departamento de Ensino 
Médio do MEC, lembro-me, respondendo pela direção, como subs
~ituto, e V. Ex.ª trouxe a proposta da implantação das cinco es-: 
colas na Bahia. V. Ex.ª não pode imaginar a angústia que tivemos 
durante esses cinco anos_ de administração da COAGRI, exata
mente por não podermos, não termos condições de oferecer à 
Bahia e ao seu Governo aquilo que também reconheço seria a 
principal finalidade da COAGRI, que é a assistência técnica às 
S•ecretarlas de Educação. Quando li essa palestra, saltei a parte 
de assistência técnica, dada a insignificância que realmente re
presenta na COAGRI. Depois de ins_istitmos muito na importância 
de um projeto de assistência técnica, tivemos de fazer e.sse pro
jeto de assistência técnica com recursos da própria COAGRI. Des
loquei recursos que eram para a manutenção das nossas escolas e 
fizemos -um projeto de assistência técnica com oito milhões e meio 
de cruzeiros. O que significa isto? Lembro-me que para uma das 
escolas da Bahia fizemos um convênio de 500 mil cruzeiros. O que 
significa isto? Realmente este é um dos apelos que estamos fazen
do ao Ministério, lutando para que sejam dados mais recursos, 
não só financeiros, mas também recursos humanos, para que pos
samos criar uma assistência técnica efetiva. O segundo aspecto 
também é que naquela época também estávamos engatinhando. 
Nossas condições atuais já estão bem melhores do que em 1975, 
quando tivemos o nosso primeiro contato. Hoje temos, por exem
plo, um modelo de especificações de equipamentos e materiais per-

,manentes para as escolas; uma especificação de equipamentos pa
ra laboratórios de escolas agrotécnlcas; especifiéação de livros 
para as bibliotecas. Já temos, na COAGRI, vários e diversos mo
delos de prédios para . uma escola agro técnica; estábulo, prédio 
administrativo, prédio pedagógico, alojamentos, etc. Lamentavel
mente, só temos, na COAGRI, dois arquite.tos: um está aqui, o Dr. 
Odair, e o outro está viajando. Então são os dois que coordenam 
esses trabalhos, fiscalizando as obras que realizamos nas es,colas, 
com todas as dificuldades que todos conhecem. Mas não diria que 
existe rigidez, muito grande no modelo da COAGRI. Acho que cada 
escola nossa, e estamos cada dia mais preocupados com isto, vem 
se orientando no sentido de atender às peculiaridades regionais. 
Estamos traçando aquilo que inclusive o Ministro também dá como 
diretriz, ou seja, conseguirmos uma: unidade sem uniformidade. 
Quanto à grade cu~ricular, não vejo - e este é inclusive um dos 
temas da nossa reunião em fevereiro - razão para que haja 
multa divergência entre as grades curriculares, mas entre os con
te*dos das _disciplinas, entre a maneira de enfocar -cada disciplina. 
Aí, sim, concordo que a escola tem que ser regional, .embora sobre 
este ponto, -eu faça uma observação a respeito. Não acredito na 
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yiabilidade de uma escola técnica. mantida pela COAGRI. prin
cipalmente nos nossos moldes, com características de microrregião. 
Ela tem de ser uma escola de uma regiãq maior, de uma macror
região. Não pode ser uma escola municipal. Na Bahia por exem
plo a única escola que temos é a de Catu. Lamentavelmente até 
hoje uma das escolas que está em pior situação. Depois farei 
comentários a esse respeito. Temos, por exemplo, uma escola em 
Bento Gonç·alves especializada ,em v-iticultura; temos uma escola 
em Concórdia· especializada em suinocultura. Se o senhor me pe
dir um técnico· em cana-de-açúcar. tenho, por exemplo, ha escola 
de Barreiros, em Pernambuco; na Escola de Alagoas. A Escola de 
Barbacena, em Minas Gerais, também com o mesmo currículo, dá 
'naior ênfase à cultura de flores, rosas, etc. Então, está-se pro
curando fazer com que, no desenvolvimento dos currículos, sejam 
eles· adéquados às condições da região. Por que os resultados de 
nossas escolas são melhores do ·que os obtidos pela Escola da 
EMARC? Exatamente por aquilo que já disse aqui: nossa escolha, 
nossa opção .. por um currículo mais abrangente. A EMARC só 
forma técnico especializado em cacau. Não existe nenhum estudo 
de mercado especializado nessa área. Nenhum têcnico pode se dar 
ao Juxo, no Brasil de desenvolver no seu curso; uma subesp'ecia
lização, que lhe permita dizer: "Vou fazer bovinocultura porque 
vou trabalhar em bovinocultura". Sabemos que as oportunidades 
de mercado são muito diversificadas, e os nossos currículos têm 
qu,e abranger, o mais possível, a capacidade de absorção do mer
cado. 'Daí a nossa preocupação de fazermos currículos mais abran
gentes. Além do mais, por mais específicos. que fossem nossos 
currículos, nunca se conseguiria preparar um técnico ideal; 100% 
,perfeito. Sempre haverá uma complementação no emprego. Talvez 
tenha sido essa a grande .dificuldade que ocorreu na Bahia. En
quanto, no 1MEC, se procurava implantar uma escola agrotécnica 
com o modelo de habilitação básica e abrangente, na Bahia bus
cava-se a especialização. Lembro-me bem de que. em determi
nada região, se queria abrir uma escola especializada em cultura 
de feijão. · 

O SR. DEPUTADO CARLOS SANT'ANNA - Em lrecê. 

O SR. DEPOENTE OSCAR LAMOUNIER GODOFREDO JR. 
Exatamente, em Irecê. Prepararia um técnico, especialista em 
f.eijão, mas com uma habilitação básica. · or que não se fez lá 
uma subespecialização, dentro da generalid,.de de técnico agrícola 
de auxiliar de produtor de feijão? Não sei as desvantagens que 
isso acarretaria-. primeiro, por -essa má informação que 'existe so
bre o mercado· de trabalho: segundo, porque considero urr ri ca
racterística da maioria das empresas agi:opecuárias · a di?ersifi
cacão. É difícil encontrarmos uma fazenda que só tenha café. 
que não tenha alguma coisa de pecuári;,.. que . não tenha alguma 
coisa de outras culturas regionais. Acho tiue uma das característi
cas da empresa agropecuária é a sua polivalência, a diversificação 
de culturas. A de Catu, como disse, é uma das três· piores escolas 
que temos na COAGRI, Foi até uma infelicidade, porque justa
mente agora, que o nosi,o Ministro é baiano. A Escola de Catu 
passa atualmente por um processo de reforma e a firma constru
tora responsável pela obra, faliu e a construção ficou paralisada 
por muito tempo. Agora estão sendo reiniciadas as obras, e minha 
esperança é de qu·e, com o término das obras, em janeiro ou fe
vereiro,- possambs concentrar esfol'ços naquela escola para que ela 
se desenvolva bas~ante e alcance o nível das outras. Quanto ao 
pr_oblema da localização, já a encontrei assim. Então só havia duas 
opções: ou faz-se a Escola de Catu ou muda-se a: escola. Fui visi
tar a região. e lá também visitei fazendas espetaculares, na área 
da pecuária, inclusive a fazenda do ex-Ministro Clemente Mariani, 
vizinha à escola, uma fazenda do melhor gabarito em criação 
de Nelore. Fui de carro e visitei essas .fazendas, inclusive uma es
peci~lizada em criação de búfalos. Chegamos à conclusão de que. 
embora admitamos que suà localização não seja a ideal, mas como 
a entendo como uma escola regional, estadual e com um sistema 
de internato, ela pode atender, perfeitamente, à agropecuária do 
Estado, não especificamente ao problema local,· de petróleo. A pri
meira v.~ em· que lá fui, P'ensei encontrar uma fazenda toda 
cheia de torrezinhas. Na realidade, o problema de torres de pe
tróleo é mínimo e não atrapalha em nada as atividades da e.scola. 
T•em_os nos esforçado para adequar o currículo às necessidades' da 
região. Desta forma, concluindo, posso dizer que. enquanto o · 
Parecer n.0 76 do CEF procurou dar ênfase a uma habilitação aber
ta, os Senhores estavam preocupados, na Bahia, com uma habilita
ção específica. Especificação pelos projetos agrícolas e modelos para 
características regionais. Temos na COAGRI, como disse, modelos 
de estábulos, disso daquilo, mas temos dúvidàs quanto à vali
dade da aplicação desses modelos nas várias regiões do Pais. Sem
pre que possível, procuramos desenvolver um projeto específico 
para cada escola, adequado à região. 

Em relação ao ·treinamento do CETEBA; já no atual Governo, 
fizemos um convênio com a Secretaria de :Educação para propor
cionar estágios aos alunos de cursos que V. Ex.ª lá iniciou, a fim 
de prepará-los para professores em agropecuária. Selecionamos 

10 · escolas e para cada ~scola mandamos sete professores. Ao todo 
70 professores fizeram estágios em nossas escolas para concluir 
o curso de Esquema II e se habilitarem. Concluímos que o ideal 
teria sido recrutar egr,essos das escolas agrícolas; técnicos agrí
colas, para fazerem o curso de Esquema II. Estes já teriam o 
conhecimento específico e complementariam no CETEBA a parte 
pedagógica. A avaliação que nossos diretores fizeram dos alunos 
daqueles cursos foi a de que eles foram selecionados sem · esse 
pré-requisito. 

O SR. DEPUTADO CARLOS SANT'ANNA - E não podia ser de -.. 
outra forma. Só temos duas escolas agrícolas lá. Uma é a de Catu 
e a outra na região cacaueira. Então, quando abrimos o vestibular 
temos que aceitar o aluno que concluído o segundo grau, tivesse 
se inscrito no vestibular e passasse. 

O SR. OSCAR LAMOUNIER GODOFREDO JR. - . Acabamos 
de fazer um convênio com a Universidade Federal Rural do Km 47, 
no Rio de Janeiro, a única universidade que tem o curso de licen
ciatura em Ciências Agrárias, e vamos selecionar alunos do Brasil 
inteiro, para esses cursos em 7 escolas nossas, porque foi consta
tado que aquela Universidade estava selecionando candidatos de 
Copacabana, Leblon, etc., que não atingiam os objetivos do curso 
através do vestibular unificado e jamais iriam se dedicar em mo
rar em zonas rurais. Assim, fizemos esse convênio e o v.estibular 
vai ser realizado nas nossas escolas, no dia 6 de janeiro. Acho 
que é uma das formas que temos de treinar professores, que con
sidero como ideais: técnicos agrícolas com curso de licenciatura 
plena. 

Concordo plenamente com V. Ex.ª de ··que as condições. de as
sistência técnica de que dispõem atualmente a COAGRI, são mui
to falhas pelos recursos humanós de que dispomos. como disse, e 
financeiros. 

O SR. PRESIDENTE (Deputaão Alvaro Valle) - Pelo adian
tado ·da hora darei a palavra sucessivamente aos Deputados in
terpelantes e peço ao Dr. 01,car Lamounier que faça as anotações 
e, posteriormente, responda a todas as .interpelações, pois assim 
poderemos ouvir todos os Deputados que se inscreveram. 

Com a palavra o Deputado João Herculino. 
O SR. DEPUTADO JOAO HERCULINO - (inaudiv.el) ... im

portância da COAGRI para nós e conseqüentemente para o País. 

Eu gostaria, se fosse possível, que V. S.ª dissesse se é possível 
um entendimento entre a COAGRI e particulares que mante
nham· colégios, parà que sejam criados estabelecimentos ·de ensino 
em convênio com a COAGRI. Se já existe ou se é possível. 

O SR. OSCAR LAMOUNIER GODOFREDO - Existe e estamos 
estimulando, apesar das 1imitações de recursos sobre que já falei, 
principalmente a iniciativas municipais e particulares. Acompa
nhamos uma exp,eriência realizada no interior de Minas, em Pa
trocínio. terra do Deputado Darío Tava.res. onde é mantida uma 
escola pelo Município e a COAGRI está ajudando. Particulares só 
existe, que eu conheça. no Rio Grande do Sul, uma escola mantida 
por uma associação religiosa. ~xistem lá outras escolas munici
pais. E as escolas da Campanha Nacional de Educandários da Co
munidade. Também estamos fazendo um convênio com a manu
tenção e desenvolvimento dessas escolas. Lembro-me também de· 
que, no Rio Grande do Norte, onde há uma grande empresa agro
pecuária interessada em fazer uma escola agrícola. Estamos nos 
predispondo a colaborar neste.projeto, a prestar a assistência téc
nica necessária. De modo análogo, poderemos colaborar com en
tidades particulares que desejem nosso auxíliô. • 

O SR. DEPUTADO JOAO HERCULINO - Gostariá particular
mente também, pel<rs Munic'ípios que eu repres,ento - Unaí, aqui 
perto de Brasília, grande Município produtor, e Sete Lagoas, na 
parte de gado leiteiro. Eu gostaria de receber orientação da 
COAGRI. 

O SR. OSCAR LAMOUNIER GODOFREDO JR. - As. ordens, 

Deputado. 
O SR. PRESIDENTÉ (Deputado Alvaro Valle) - Com a pa

lavra o Deputado Dario Tavares. 
O' SR. DEPUTADO DMúO TAVARES - Sr. Presidente, Srs. 

Deputados, todos devemos dar o nosso testemunho do empenho 
que o Prof. Oscar Lamounier Godofredo vem. dando às suas ini
ciativas à frente da COAGRI, no sentido de agilizar e expandir 
suas atividades. Quando o Governo brasileiro empresta uma ên
fase toda especial às atividades do campo e sabemos que são 
essas atividades que podem responder a curto prazo aos investi
mentos aplicados, no sentido de produção de alimentos para ali
mentar nossa população e para que os excedentes agrícolas pos~. 
sam reequilibrar, através da exportação, nossa balança de paga
mentos, eu pergunto ao Dr. Oscar Lamounier se, sendo a COAGRI 
um órgão que prepara os recursos humanos, visando à produtivi- ~· 
dade agrícola, está ela inserida no III 1PND com ênfase especial. 

' 
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Se ela vai ser instruqiento do Governo para, através das suas ati
vidades, lograr atingir a grande produtividade agrícola de que 
precisamos. Porque só no Governo do General Figueiredo vamos 
ter um aumento populacionàl de mais de 20 milhões de habitan
tes. Somados à população brasileira de 115 milhões, aproximada
mente, teremos uma população muito numerosa a demandar ali
mentos, que precisam também colaborar com a sua exportação 
pa:ra o equilíbrio da balança comercial brasileira. Queria saber 
do Dr. Lamounier se no III PND a COAGRI vai figurar, se ela 
tem programas e se ela pode oferecer programas de expansão 
das suas atividades, para que nós defendamos aqui na· Câmara 
que ela receba os recursos necessários; a fim de que ela venha a 
ser de fato o instrumento de que o Governo possa se servir para 
lograr essa grande produtividade. Ao 'Deputado Salvador Julianelll, 
que teria ficado para ouvir minha exposição, mas fui transferido 
para o quinto lugar, sendo o terceiro, devo dizer que, quando Se
cretário de Saúde do Estado de Minas Gerais, nos assaltou à nossa 
preocupação, desde logo, a freqüência com que ocorriam casos de 
intoxicação humana por uso inadequado de defensivos agrícólas. 
Então, uma equipe da Secretaria de Saúde, com outra da Secre
taria de Agricultura, elaboraram um manual de uso de defensivos 
agrícolas, onde cada um deles é anàlisado como deve ser aplica
do, em que circunstâncias, e em casos de intoxicação humana o 
que fazer. Esse manual foi editado e distribuído para todas' as 
unidades de Secreta.ria de Saúde e para todos os órgãos que atuam 
nô setor. Não sei se o Dr. Lamounier recebeu, porque esses _ma
nuais são freqüentes. E não sei se no currículo do custo de técnioo 
Agrícola está o ensinamento do uso de defensivos agrícolas, por
que de fato .é -uma necessidade. Sabemos que a agricultura não 
pode viver do resíduo dos insetos. No ano passado, Minas Gerais 
viveu o drama do mal de Neves, todo mundo viu nos jornais que 
esse mal nada mais era do que a intoxicação por defensivos agrí
colas, que vitimou 9 pessoas, das quais 7 da mesma família, que 
não sabiam manusear o defensivo com que deveriam defender a 
sua agricultura. A minha pergunta fundamental a V. S.ª é como 
es!á inch.1ída a COAGRI no III PND. ~ 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alvaro Valle 1 - Com a pala
vra o Deputado Moacir Lopes. 

O SR. DEPUTADO MOACIR LOPES - Ilustre Dr. Lamounier, · 
em primeiro lugar quero fazer a V. S.ª perguntas e ao mesmo 
tempo um apelo, V. S.ª que é ligado a essas atividades do Ministé
rio da Educação, mas que não deixa de ser ,também da ·agricultura. 
Quero expor a V. S.ª o seguinte: em Montes Claros, -Minas Gerais. 
'minha terra, existe uma escola antigamente chamada Escola 
Agrícola Antônio Athaídes, hoje Centro de Tecnologia de Montes 
Claros, onde seus diretores estão fazendo todo possível para fechar 
as atividades da escola. Ora, o curso de bovinocultura, de política 
rural, que se desenvolve lá, de uma hora· para outra terminará. 
sem nenhuma explicação, sem nenhuma atitude dos órgãos 'res
ponsáveis. Então, quando o Dr. Francelino Pereira dos Santos, 
nosso ilustre Governador de Minas, esteve em Montes Claros, 175 
alunos me procuraram; eu fui ao Governador com esses alunos e 
mostrei a S. Ex.ª que não seria póssí-vel terminar esse curso e 
S. Ex.ª, o Governador, . ficou de conversar com os órgãos compe
tentes, para que ess,e curso não se acabasse. Eu vejo nisso um 
crime contra várias turmas de alunos formados, contra alunos 
que estão estudando e contra alunos qeu vão entrar na escola, 
pum País com as dimensões· do Brasil, essencialmente agrope
cuário. Enquanto V. S.ª diz aqui no seu trabalho que está .esti
mulando a criação de novos cursos para melhorar a tecnologia, 
para oferecer ao homem do campo melhores recursos, melhores 
tecnologias para ele desenvolver o seu trabalho_no campo, pro
gredir e prosperar para trazer grandeza para este País, estamos 
vendo, lá em Montes Claros, meia dúzia de. diretores querendo 
acabar com um curso que já tem vários anos e que está prestando 
os mais altos e relevantes serviços a toda a comunidade. Porque 
não acredito em- escola regional, como disse aqui o Deputado da 
Bahia .. Acho que- não podemos regionalizar uma escola, seja ela 
colocada em qualquer lugar, em cima de uma rocha, em cima de 
uma pedra, em cima de qualquer lugar. Mas acontece é que o 
técnico, a pessoa que trabalha vai procurar - é universal - o seu 
trabalho em todo o País. Posso me formar em Brasília e ir para 
a Amazônia, para o Chuí, ,para qualquer outro lugar. Então, te
mos de estimular, como V. S.ª está. fazendo, a criação de escolas 
seja Qll,.de for. Nã10 interessa o local. Que bairrismo tolo é esse; nós 
todos somos brasileiros. Acho que do que precisamos não é ficar 
aqui mostrando que fomos secretários. Isso não interessa. Inte
ressa é ser brasileiro. Eu, por exemplo, conheço o problema como 
médico, como agropecuarista que sou, na Bahia, e em várias lo
calidades de -Minas. Então conheço o problema ,também. Estou 
falando com conhecimento de causa. Acho que a localização não é 
condição necessária e suficiente. É condição'necessária, às vezes, 
mas não suficiente. Eu acho que localizar escolas na Amazônia, 
em Minas Gerais, no Rio Grande do Sul, qualquer lugar, isso não 
tem importância;pÕrque o brasileiro irá procurar espaço, irá pro
curar lcampo de trabalho para si. O técnico quer trabalhar. Nin-

guém está estudando por diletantismo. Essa é a verdade. No Brasil, 
um país pobre, um país agropecuarista. o Governo está lutando 
com dificuldade imensa, inclusive nós que somos agrop,ecuaristas 
sentimos isso, quando agora estão as Carteiras fechadas. V. S.ª 
veja o seguinte: a tecnologia já avançou tanto neste País, que já 
se está erradicando a aftosa. De. quatro em quatro meses, é-se 
obrigado a vacinar o rebanho e desaparece a aftosa no País. En
tão, vamos criar escolas desse- gabarito, pela COAGRI, pelo Mi
nistério da Agricultura mesmo, ou então pelo Ministério da Edu
cação, como é o caso de V. S.ª, mas em qualquer parte do País. 
Vamos estimular essa juventude. O que alegam lá para fechar -
a escola é que não há mercado de trabalho. Veja que absurdo, se 
isso entra na cabeça de quem tem inteligência. trm país dessas 
dimensões, que agora está _começando a engatinhar, que está fa
zendo tudo, as autoridades, os Deputados, todo mundo lutando 
para tirar o Pais da situação em que se encontra. No entanto,- não 
t,em mercado de trabalho. Ora, é exatamente no Brasil que há mer
cado de trabalho. E com a regionalização de escolas, se se fosse 
obrigado a criar escolas só, por exemplo, na Amazônia, só em 
Minas, só em Goiás, lugares onde há agricultura ou pecuária, 
então japoneses não sairiam do Japão para vir empr•egar sua tec
nologia no Brasil. O brasileiro não saia de Minas para ir para o 
'Amazonas, ou Pará. Eu .gostaria de apelar para o seu espírito,· 
neste instante. para que V. S.ª atue junto às autoridades de di
reito, para que essa escola de Montes Claros não apenas não 
"feche esse curso, porque isso seria o caos, seria o fim até das 
espera;nças desse povo, mas também que passem por _um exame 
'psiquiátrico esses dir•etores de lá, · porque _eles não podem ser 
normais;"ao dize·r que ali não tem mercado de trabalho, num país 
como o Brasil. E, fugindo um pouquinho do problema da agro
·pecuária, para V. S.ª sentir qual é o nosso problema, ·já se fe
chou coisa demais neste Pais, por exemplo, fora da sua área, V. S.ª' 
me perdoe, mas faz parte da área da educação também, é o pro
blema de Governador Valadares, da Universidade de Santos Du
mont de Valadares, em que cento e tantos alunos me procuraram 
para ir ao Ministério da Educação, porque e!>tão querendo acabar 
com o curso. Aliás, o diretor, o vice-diretor e, vários professores 
estão fazendo greve contra os alunos. Veja a inversão que está 
havendo: o diretor e o vice-diretor estimulando os professores a 
fazerem greve ,contra os alunos, que querem estudar, que têm um 
ideal, que querem ser grandes, que querem transportar-se para 
muito longe, para as grandes civilizações· deste País, pois real
mente, se Deus assim o permitir, ele estará muito bem aquinhoado 
entre as grandes nações civilizadas e industrializadas no mundo, 
em muito pouco tempo. Há pouco tempo, por exemplo, num de
bate com um Deputado na Câmara, S. Ex.ªs falando que o Brasil 
tem 110 milhões de cabeças· d,e gado govino. Tinha. Pode ser. 

· Vamos ao norte de Minas, no Vale do Jequitinhonha, no Mucuri, 
no Rio Doce, onde vou. Eu sou fazendeiro. Lido na minha fazenda 
constantemente. As fazendas daquela região todas ,eu conheço, 
pois compro boi ali. Sei que não~exíste nada disso. O rebanho 
reduziu-se a mais da metade. E se o Governo não tomar provi
.dências para evitar o abate d,e matrizes, ·daqui a uns anos não 
teremos nem 20 milhões. E eu, há poucos dias, em conversa com 
S. Ex.ª. o Sr. Vice-Presidente da República, o Sr. Aureliano Chaves, 
de quem tenho a honra de ser amigo, com S. Ex.ª o Sr. Ministro 
da Agricultura,' com o qual que também me dou muito bem, porque 
é um homem de alto gabarito, um homem de alta compreensão 
dos altos interesses da Nação, mostrei para eles e dei o meu ponto 
de vista~ sobre isso. Eu disse a S. Ex.ªs o seguinte: eu, no meu 
entendimento, para evitar que se abata matrizes, tenho uma so
lução, foi o palpite que dei, e minha opinião. Eu disse o seguinte: 
o homem do campo, principalmente o médio e o pequeno, ele ven
de a matriz porque ele precisa acabar ... um negócio: Ele está de
vendo ao banco e tem quy pagar. E assim, é obrigado a lançar mão 
daquilo que ele tem para acertar o negócio, porque,· afinal de 
'contas, ele tem um nome para zelar e tem uma família para 
cuidar. Então, a solução, no meu entendimento, seria, por exem
plo: o banco chegaria: "você precisa de quanto?" "Quinhentos, 200 

• mil cruzeiros." "Então, está aqui o dinheiro." Bota uma marca na 
vaca, no queixo da vaca, por exemplo, de umJado e de outro. Ava
ca que tiver o ferro, a marca, o carimbo do banco, não poderia 
ser vendida nem comprà.da. Nesse caso, então, está aqui o seu di
.nheiro. O homem do campo, uma vez com esses recursos, é claro 
que ele não iria vender as matrizes. "Moço, o senhor terá de 50 
a 10 ou 20 anos de prazo para pagar com juros, .por _exemplo, de 
10%. Quer dizer, seria uma solução. Eu di<vaguei um pouco para 
mostrar a V.· S.ª que nós temos nos preocupado muito aqui na 
Oâmara - V. S.ª poderá ver· os nossos pronunciamentos a esse 
respeito - sempr.e sobre a ,pecuáriá de · corte e sobre a pecuária 
de modo geral. Então, eu queria fazer um apelo a V. S.ª ,para in
fluenciar, com essa força que eu sei ter V. S.ª, com esse espírito, 
com essa clarividência, com essa sua grandeza, junto aos órgãos 
competentes, para que nãg deixem nem pensar em fechar aquela 
escola de Montes Claros, aquele núcleo técnico de Montes Claros. 
Seria um crime. Ao invés de procurar melhorar, expandir, abrir 
mais escolas, querem ~char as poucas que existem. Como V. S.ª 

- / ' 
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mesmo disse, há 100 e, poucas escolas no Brasil. Ora, meu Deus, 
onde nós estamos vivendo? Que país é este em qué se fala fechar 
uma escola técnica, em vez de ajudar a abrir, ajudar e facilitar 
o estudante a desenvolver, a progredir, a prosperar e a levar este 
País, cada vez mais, rumo ao grande destino que o espera muito 
em breve, com homens da categoria de V. S.ª e de todos que estão 
aqui presentes, dessa~ moças e senhoras que estão aqui, com a 
inteligência que possuem, porque eu tenho a certeza de que todos· 
estão sentido e já se sensibilizaram pelo problema, não apenas em 
Montes Claros. Montes Claros_é apei;ias um exemplo. Mas, no Bra
sil inteiro. Ora, se em Montes Claros está acontecendo isso, que é 
a terceira cidade de Minas em industrialização - eu fui Oepu'." 
tado Estadual por Montes·c1aros e prefeito da minha terra, a ter
ceira cidade de Minas em indústria, ,todo mundo sabe disso -
está-se querendo acaba'r com·o pouco que tem, já pensou nos ou
tros Estados, onde há carência total de tudo? Eu peço a V. S.ª 
- é um apelo que faço a V. S.ª - entre nesse jogo, entre nesse 
problema, e não deixe que is~o aconteça. Muito óbrigado. 

O SR. PRESIDENTE <Deputado Alvarô Vallel - Com a pala
Nra o Deputado Rômulo Galvão. 

O SR. DEPUTADO RôMULO GALVAO - Em primeiro lugar, 
eu queria declinar a minha condiçãó de Deputa.do, mais votado 

.do Município de Catu. Realmente, tem-me chegado. ao conheci
mento a situação pouco confiável do colégio, mas eu estimaria, 
oportunamente, ,entrar em contato com V. S.ª para ver, inclusive, 
-o tipo de colocação, a nível político, que eu poderia dar para que 
o perfil do colégio melhorasse. Mas a pergunta específica refere-se 
à intenção, declarada na palestra de V. S.ª, de uma articulação 
com os sistemas estaduais de ensino quanto à terminalidade no 
primeiro ºgrau. E eu queria focalizar, de preferência, os chamados 
colégios polivalentes, um empre.endimento do PREMEN, que foi 
realizado no início da década, e que resultou, pelo menos no Es
tado da Bahia, mas também em outras Unidades da · Federação, 
na construção de uma série de estabelecimentos, com amplo fi
nanciamento externo, destinado a ensino de primeiro ,grau e que, 
como V. S;ª sabe, foi estruturado para oferecer a chamada edu
cação especial, a nível de primeiro grau. E na parte concernente 
ao assunto, eles foram muito bem equipados para o ensino de 
técnicos agrícolas. Equipamentos sofisticados, c11ríssimos, pesa
dos, mas que, infelizmente, vêm sendo gradativamente abando
nados por falta especialmente de recursos humanos, ou seja, de 
-professores especializados para esse ensino, mas a sua ativação e o 
seu efetivo funcionamento poderiam ser uma resposta à pi.-epa
ração do rapaz do campo que talvez não tenha possibilidade de 
prosseguir os estudos a nível de segundo grau e, conseqüentemen
te, poderia dar uma colaboração muito melhor para _o desenvolvi
mento econômico da região. Então; a pergunta específica é: que 
fez a COAGRI ou o que poderá fazer, no sen~ido de ati-var esses 
equipamentos das chamadas escolas polivalentes, que existiam na 
minha terra, e conheço outras no Estado da Bahia, mas que estão 
totalm~nte ou quase totalmente paralisadas? 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alvaro Valle) - Com a pala
vra o Deputado Darcílio Ayres. 

O SR. DARCíLIO AYRES - Dr. Oscar Lamounier, diante da 
exposição de V. S.ª, sobressaltou-me o Quadro 7. 

Por que a lotação aprovada para a COAGRI apresentava es
sa defasagem? Quais os impecilhos que levam o Governo a não 
completar a lotação estabelecida inicialmente na COAGRI? 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alvaro Vallel - Com a pa
·lavra o Deputado Edilson Martins. 

O SR. DEPUTADO EDILSON MARTINS - Sr. Coordenador da 
COAGRI, inicialmente, queremos cumprimentá-lo. pelo extraordi
nário trabalho efetuado à frente da COAGRI. Conhecemos a sua 
capacidade de trabalho, sabemos dos esforços desenvolvidos e es
peramos que a COAGRI realmente possa dar à agropecuária ·bra- · 
sileira o know how de que tanto necessita para aumentar a pro
dutividade da agropecuária brasileira. Neste momento, em que 
nós temos um desafio, que é abastecer o Brasil e produzir divisas 
suficientes, só temos um caminho: aumentar a ·.produtividade, ou 
'fracassar. Então, a missão de V. S.ª é muito séria e, nesse sentido, 
na esperança de poder contribuir com o seu· trabalho, pergunta
mos, e o ilustre Deputado da Bahia falou agora mesmo: os colé
gios •poUvalentes e os colégios estaduais das zonas eminentemente 

. agrárias continuam ensinando apenas o tradicional. Os seus currí
culos não prevêem nada de práticas agrotécnicas, agropecuárias. 
E existe o desejo de algumas cidades de transformar colégios es
taduais, principalmente colégios polivalentes, com as condições 
físicas extraordinárias, em colégios voltados para a agropecuária. 
Minha pergunta é nesse sentido: como poderia a COAGRI aju
dar esses colégios estaduais em convênios Estado-Prefeitura e 

, COAGRI, para permitir àqueles alunos receberem ensinamentos 
da prática agropecuária? 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alvaro Vallel - Eu gostaria, 
Professor Oscar Lamounier, de fazer, de forma extremamente rá
pida, algumas observações e perguntas, não havendo outros Depu
tados inscritos, e vou procurar fazê-las de forma multo prática. 
Em primeiro lugar, se a COAGRI tem idéia do salário médio, di
gamos no Sul do ·Brasil, para se tomar como referência alguma 
região, que consegue obter os egressos de escolas de nível médio 
da COAGRI. Acho que isso é um dado fundamental. Confesso a 
minha curiosidade em torno disso. Até onde estão conseguindo 
realmente, no campo, um salário maior ou não, até onde seja 
difícil se estabelecer, na medida em que a maior parte dos alunos, 
,constituída por filhos- de fazendeirà.s, de modo que será muito 

,.difícil computar os salários indiretos que recebem, mas, de qual
quer maneira, se houvesse .esse dado eu acho que seria um dado 
important,e. Em segundo lugar, com referência a estágios. Aí, ape
nas, uma observação que eu procuraria fazer a V. S.ª Eu não sou 
fazendeiro, como o Deputado João Herculino, mas minha família 
tem algumas fazendas no Sul do Brasil e eu com alguma freqüên
cia, as visito quase todos os meses, de modo que posso obser-var 
certas coisas. A referência que eu vou fazer não se dirige a alunos 
da COAGRI. Eu realmente não conheço - confesso a minha igno- · 
rância a V. S.ª nenhuma escola da COAGRI, nunca tive oportu
nidade de visitá-las, mas já tivemos a oportunidade de ver isso 
acontecendo com estagiários de outras escolas, estaduais de outro 
nível. E a coisa é impressionante, porque são rapazes que vêm, 
muitas vezes,- com uma formulação técnica muito organizada na 
caçeça, mas que. não sabem dar uma injeção no animal ou dar 
uma injeção subcutânea, quando deviam dar intramuscular, ou 
11ão sabem plantar um capim específico que devem plantar, com· 
fundo em forrageira, como plantas de pasto, em suma, não têm 
nenhuma noção, e perdem, com isso, o.respeito do colono. Eu; pes
soalmente, tive experiência - e,-contei-lhe uma delas pelo tele
fone - numa situação .muito mais .séria, com formados, não em 
nível médio, mas agrônomos formados em universidades. E isso 
aconteceu há um mês e pouco atrás. .,. -· 

Ao fazer-se um planejamento de pasto, o agrônomo conhe
cia muito bem_ o método Voisin, por exemplo, fazia em papel, uma 
beleza, tudo o que se devia fazer, como se organizavam os pique
tes, o tamanho do piquete, discutia muitos tipos de forrageiras, 
falava muito de Cameron, por exemplo, que existia na fazenda. 
Quando eu mostrei a ele um tipo de Cameron, que era, na rea
lidade, um capim elefante, uma variedade, ele olhou e disse: eu 
-nunca vi isso. Era exatamente o capim, sobre o qual, ele tinha 
:ficado uma hora falando, há três horas atrás dentro de uma sala, 
vivência do jovem que sai da escola - se isso acontece em nível 
superior, imaginem em nível médio, - do jovem que sai da es
:cola com a realidade do campo, issó, sobretudo, tira muito a auto-' 
ridade desses que saem da escola. Isso me parece extremamente 
perigoso, extremamente grave. Eu ainda acredito que o trabalho 
numa escola, sobretudo de nfvel médio, deva ser muito mais prá
tico, muito mais voltado, em suma, para uma realidade brasileira. 
:É muito mais importante que esse jovem saiba plantar um de
.terminado tipo de capim, ou saiba convencer o colono de alguma 
coisa muito específica e muito imediata de sua realidade, do que 
venha com planos •e formulações técnicas na cabeça. A outra ob
servação e essa atemorizou-me um pouco. Foi quando V. S.ª falou 
sobre projetos e preparações de jovens para formulação de pro
jetos. Eu lhe confesso, pela minha pequena experiência, que te
nho_ um medo terrível de projetos em ára agropecúária, sobretudo 
lproJetos estimulados tanto agora pelo Crédito Rural. Eu,, . há 
quatro ou çinco meses atrás, tive uma experiência disso em uma 
fazenda que um pouco me pertence também, quando, num Estado 
do Sul ~o Brasil, o Banco do Brasil exigiu que se fizesse um pro
je_t~ poi:_ uma entidade especializada: o projeto é uma piada. O ne
gocio nao tem sentido nenhum. O Deputado João Herculino segu-

. ramente o ·conhece muito bem. El_es dizem, por ex,emplo, o número· 
de cabeças que vão morrer daqui a seis anos, dentro de um crono
grama sensacional, em matéria de futurologia e absolutamente. 

· se_m sentido, projetos extremamente · complicados, caros ê que 
nao representam absolutamente nada. Qualquer pessoa que tem 
experiência nesses tais projetos muitas vezes necessários para 
crédito rural - hoje o Banco do Brasil já não os exige até um 
limite de 3 bilhões e tantos - sabe que são aqueles que se faziam 
p~ra ap~esentar no banco e nunca mais se olhavam para eles. 
Nao sé executa nenhum deles, quando muito o fazendeiro vai e a· 
mesma equipe diz: "Bom, você fez um projeto para o banco, 
agora _faze um para mim, vamos ver na prática o que devemos 
fazer." Não sei se isso acontece em nível superior. Até onde é 

· ,útil começar a instilar em nível de Segundo Grau essa mania 
de pro_j~t?? Talvez valha a pena esquecermos isso, sobretud,o por- . 
,que d1f1c1lmente teremos professores com uma tal vi-vência da 
realidade da vida rural. Não sou contra o projeto, evidentemente, 
mas que se instilasse nó aluno a noção exata do que seja o pro
jeto. O jovem que for sentar-se no campo entre os colonos deve 
discutir com eles quantas vacas, qual é o pr,eço médio, o que · é 
que podemos fazer, como é que se melhora o capim. Dificilmente, 
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se conseguiria isso. Devemos tentar instilar isso nessa faixa. É-nos 
muito mais fácil ficarmos sentados numa c'adeira, bem calçados 
.com uma caneta na mão, parecendo inteligente, fazendo um pro
jeto no papel, do que colocarmos uma bota e ir para o campo 
plantar capim. A tendência do jovem que vai fazer o projeto· _é 
ficar .sentado orientando nesse sentido, sobretudo porque se con- · 
sidera superior aos moradores do lugar onde está trabalhando. 
Não sei até onde insistir nisso, perdoem-me se houver aqui 'algum 
professor que se dedica a ensinar projetos. É um pouco perigoso 
começar a instilar essa mania de projeto, essa crença em projetos 
irreais, em nível de segundo grau. Não quero dizer, repito, que 
seja contra o projeto. Acho é que não temos bons projetos e de-· 
veríamos ter, mas há risco ·muito grande· entre procurarmos for
mular agora bons projetos e afastar o jovem que se profissiona
li.za em nível médio da realidade agrícola. Seria preferível esque
cer a segunda p~rte e deixá-la p~ra o futuro. Faço-lhe ainda 
outra pergunta. Em determinado momento, entre·seus planos, seus 
objetivos ou aspirações, V. S.ª · se referiu a menor flexibilidade 
para a,..COAGRI, no 'momento em que a COAGRI já dispõe de 
autonomia, é o que parece, financeira e administrativa. Tive a 
impressão de que V. 'S.ª estivesse referindo-se à possibilidade de 
a COAGRI se transformar numa fundação, por exemplo. Não foi 
citada a palavra, mas me pareceu isso. Se isso é fato, gostaria que 
V. S.ª estendesse um pouco mais a idéia, porque me parece muito 
importante. Finalmente, referiu o Deputado Rômulo Galvão à in
tegração dos Estados e Municípios. Não tenho idéia formada so
bre o assunto, por isso estou perguntando. Nos últimos 8 ou 10 
meses, andando pelo in.terior - talvez eu esteja errado '-- obser
vei. como os Municípios estão. atomizando escolas. Estive num 
deles 5 ou 6 dias atrás e observei, dentro da mesma área do mu
nicípio, uma escola de 40 alunos, a 10 quilômetros depois uma 
outra escolinha de 40 ou 50 alunos e a 5 quilômetros adiante, uma 
outra de 8 alunos. Os Prefeitos, muito interessados; estão orgu
lhosos dessas escolinhas que fazem, que são na realidade escolas 
que não têm nenhuma eficiência, os professores não podem en
sinar por lhes faltar escolaridade teórica; ministram inclusive 
noções de iniciação na área agrícola, quando' nem a professora 
sabe isso. Então tudo_ fica num monumental jogo de faz-de-conta: 
o Prefeito muito contente, porque inaugurou mais uma escolinha 
perto da fazenda tal, o fazendeiro dá o terreno, etc .. Em suma, 
todos lá se conhecem, e estas crianças não estão aprendendo na-

•. da . .Até onde não seria - e esta é a pergunta que estou colocando 
hoje em nível municipal - até onde não serLa muito mais lógico, 
dentro da área rural, municipal, termos a.penas uma escola e um 
ônibus da Prefeitura para levar os alunos para essa escola? Con-

- centraríamos os alunos em uma ou duas escolas, dependendo do 
tamanho do Município. Ao invés de construir escolas, é muito 
mais barato para o Município ter ônibus, que levaria os alunos à 
escola, a despesa de gasolina é menor, os garotos de qualquer 
maneira usam aqueles ônibus, quando a distância não puder ser 
-vencida -por bicicleta. Assim, .diminui a despesa de· gasolina. De 
qualquer forma, os alunos teriam um ensino melhor, seguramente, 
porque se concentrariam melhores professores, teríamos menos 
prédios escolares e menos inaugurações, o que desagradaria, cer
tamente, muitos Prefeitos. Até onde seria possível fazer isso na 

· área agrícola? Darmos iniciação profissional em cada uma dessas 
escolinhas é humanamente impossível. Não valeria mais a pena 
partirmos para um processo deste tipo, deslocando alunos para 
uma determinada região? Por exemplo, a operação-es~ola conso
me bilhões, 50 mil para uma, 80 mil para outra, 120 mil para 
outra, etc. Não devemos transformar a operação-escola em ope
ração-ônibus? Ao invés de se .dar dinhe_iro áo Município para fa
zer e inaugurar escolinhas que nada ensinam, dar dinheiro ao 
município para ter ônibus e levar os alunos à escola. É uma dú
vida que tenho, é uma idéia muito recente que me surgiu, vendo 
essa realidade em alguns Municípios brasileiros. Não sei, se me 
'defini bem sobre o assunto. Por isso pediri,a também .a V. S.ª 
que falasse alguma coisa a respeito. Antes, porém, de lhe dar a 
palavra, cederia esta ao Conselheiro Delson Bra.ga Ferreira, do 
Conselho de Educação do Distrito Federal, que vem acompanhando 
a experiência do Dr. Oscar Lamounier na direção do ensino agrí
cola nacional, uma questão, essa oriunda do dE?l:>ate aqui desen
volvido. No momento, é dada prioridade ao desenvolvimento agrí
cola nacional e ao apoio à empresa privada nacional, onde nós 
encaixamos a empresa agrícola. Tanto o Dr .. Oscar . Lamounier 
quanto os ilustres Deputados realçaram a necessidade de ex
pansão do ensino agrícola. O Dr. Oscar Lamounier diria que 
teinos cerca de cem escolas no Brasil, enquanto o japão tem mais 
de mil. Dados que evidenciam· a carência que sofre a Coordena
ção· Nacional do Ensino .Agrícola em termos de lotação de pessoal, 
a lotação real está na metade· da efetivamente, aprovada pelo 
DASP. O Deputado Darcílio Ayres colocou a questão da fotação 
deficitária da Coordenação Nacional de ·Ensino Agrícola, defici
tária, já para esses objetivos perseguidos, em termos de quanti~ 

~ · dade, de pessoal disponível, e o D'eputado Dario Tavares indaga 
sobre a efetiva prioridade em termos de programas no III Plano 
de ·Desenvolvimento do. Ensino Agrícola Nacional; o ilustre Depu-

tado álvaro Valle abordou a eventual hipóte~e de transformação 
da COAGIU. Acompanhamos, junto à Coordenação Nacional de 
Ensino Agrícola, os estudos sobre novas fontes de financiamento 
para o ensino agrícola e sobre a regulamentação do Imposto Ter
ritorial Rural, de maneira a fornecer mais meios para o ensino 
agrícola. Queria que o Dr. Lamounier nos desse uma notícia sobre 
o andamento desses estudos, se efetivamente novas fontes de fi
nanciamento estão sendo estudadas, se essas novas fontes possi
bilitarão ao Brasil âcompanhar a relação estabelecida pela Orga-

. nização Internacional do Trabalho, de um professor de nível Su
perior para "8" de nível médio. Quando esse indicador poderá ser 
alcançado? Agora um comentário importante para a reflexão de 
todos os técnicos no assunto aqui presentes e, principalmente para 
os Srs. legisladores. Trata-se de questão que me preocupa muito: 
a busca de transformação de um órgão relativamente autônomo 
em fundação. Temos sentido essa preocupação por parte de muitos 
órgãos da administração federal. e mesmo estadual. Isso reflete 
muito mais a inflexibilidade da política de pessoal adotada pelo 
DASP do que propriamente uma necessidade efetiva de transfor-. 
mação estrutural dessas organizaçces. Queria apenas colocar a 
questão e saber qual é o pensamento do Dr. Oscar Lamounier so
bre o assunto. 

O .SR; PRESIDENTE (Deputado Ávai:o Valle) - Com a pala
vra o Dr. Oscar Lamounier Gpdofredo Júni.or. 

O SR. DEPOENTE (Oscar Lamounier Godofredo Júnior). -
Sr. Presidente, Srs. Congressistas, vou procurar d•e maneira bem 
sintética responder a todos os questionamentos levantados. O 
Deputado .Dario Tavares, pergunta se a COAGRI está eleita no 
III PND. O III PND falou muito de leve em educação, menos ainda 
na COAGRI. Então não existe, embora o Sr. Ministro Eduardo 
Portella tenha visitado um colegio agrícola, por ocasião de uma 
reunião nossa, no início de setembro. S. Ex.ª está interessado em 
apoiar o ensino agrícola, mas não existe nada de concreto no sen
tido de um apoio mais substancial. O uso de defensivos agrícolas 
está no curricúlo? Sim. Na disciplina Agricultura estuda-se o uso 
adequado dos defensivos agrícolas. Estamos, inclusive, promo
vendo ,palestras, exposições etc., nas escolas,. como eu disse, não 
só para os alunos, mas para a comunidade. Deputado Moacir Lo
pes, da .ARENA, Minas Gerais, sugere lutar contra o fechamento 
da escola de Montes Claros. Eu gostaria de tentar analisar a causa 
desse problema, Nobre Deputado, uma vez que este fato vem con
firmar uma grande preocupação nossa. Existe, neste País, a doen-. 
ça, a megalomania de ~ransformar boas escolas de 2.9 grau em 
escolas superiores deficientes. Na medida em que se consegue equi
par uma escola de 2.0 grau, treinar os professores, fazer obras, 
enfim colocá-la em condições satisfatórias de funcionamento, súr
ge logo a idéia de transformá-la numa escola superior. ~oi o que 
aconteceu em 'Montes Claros. A escola passou a dar cursos de 
Tecnólogos em Bovinocultura. Lembro-me de que uma vez passei 
por Montes Claros e vi, nos bares, panfletos com os dizeres ~•curso 
de Bovinocultura" etc. Assim, seleciona-se uma clientela que fez 
outro curso, por exemplo. Comércio, que é um curso que existe na 
sares ou Curso de Secretariado. O.candidato vai lá, faz um ves
região e na cidade, principalmente Curso de Formação de Profes
tibular de cruzinhas e entra para fazer o Curso de Bovinocultura. 
Depois de dois anos, sem nenhum embasamento, sai tecnólogo em 
Bovinocultura. Evidentemente que tinha que fracassar. Então, su
giro que a escola de Montes Claros volte a ser, humildemente, a 
boa escola de 2.0 grau que sempre foi. 

O SR. MOACYR LOPES - Permite V. S.ª mais uma observa
ção? Primeiro, ela foi criada como Escola Agrícola. 

O SR. OSCAR LAMOUNIER - Ela já foi da rede oficial. 
O SR. MOACYR LOPES - Em segundo lugar .todo o material 

de que se precisa lá existe. Mas esse material não está sendo usa
do pela escola,, porque os diretores alugam os tratores, alugam o 
material a particulares. Inclusive o dia em que visitei a escola, 
estava lá um grupo completamente diferente, alugando os trato-_ 
dar V. S.ª a fazer uma visita àquela escola. Respeito e admiro 
res, .todo o material que a escola deveria usar. Gostaria de convi
muito V. S.ª, pela sua inteligência e pelo órgão que representa. 
·Não vou repetir o que o nobre colega disse, mas, no Brasil, vive•• 
,mos segurando a terra, sentindo a terra, dando-lhe amor, plan
tando, colhendo, curando o gabarro do boi no curral, curando o 
umbigo · do bezerro no curral, conhecemos o problema de perto. 
.Sabemos muito bem que os órgãos do Governo estão cheios de 
elementos teóricos, com lápis e papel na mão - isso V. S.ª disse 
muito bem e apropriadamente - ditando normas para quem co
nhece o problema de perto. Então, vou associar a teoria à prática. 
Isso seria o ideal.. Sei que V. S.ª também conhece de perto o pro
blema. Bem, então gostaria de convidá-lo a ver, inclusive, as ins
talações dessa escola, que são de primeira categoria, mas estão 
sendo alugadas por elementos de Belo Horizonte e de outros lu
,gares, para não deixar os alunos usufruírem os benefícios da es
cola. Assim. V. S.ª poderá bem· aquilatar o interesse daqueles que 

/ 
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estão ajudando a construir a grandeza da reg~ao. Quando V. S.11< 
lá esteve, o quadro era outro. De 1975 a 1976 para cá, o quadro é 
completamente diferente .. No órgão que V. S.ª dirige, existem cur
sos êie um, dois, cinco anos, de duração, qu,e formam técnicos al
tamente gaba-ritados para ajudar no· desenvolvimento do Pais, e 
na bovinocultura, na política rural. Então, · cabe ao Ministério 
não permitir a criação desses cursos, que depois se transformam 
em duas, três ou dez turmas, e ouiros vão ·fazer o mesmo curso, 
liquidam as ·esperanças desses estudantes. Eles não são gente, não 
são brasileiros? Então, por que se criou o curso? Não deveria ter 
criado· desde o princípio. Uma vez criado o curso, cabe ao Governo 
melhorá-lo, melhorar a fiscalização, v,erificar se está tudo cor
rendo bem, e não extingui-lo, pois de cinco, seis, dez anos. E esse 
povo que está lá formando e se formou lá o que vai faz,er,? Vai fi
car vendo navios? Entâo, peço a V. S." Jr lá comigo. Todas as des
pesas correrão por nossa conta, e não por conta do Ministé_rio. V. 
S.ª não está conhecendo o problema específico de Montes Claros. 
Lá não era escola de 2.0 grau também, mas foi criada a escola, 
agrícola Antônio Perciliano Athaídes, que formava tiécnicos agríco
las; depois se criou o Curso de Bovinocultura, o que não deveria 
ter acontecido. Os alunos não têm culpa disso, e sim o Ministério, 
-que não deveria ter permitido a criação, ceifando o ideal, o inte
resse, a vida desses estudantes que se formaram ~ estão formando. 
Meia-dúzia de nrofessores chegam falam. Talvez i;.,té. V. S.ª tenha 
tido oportunidade de ouvir os dirigentes daquela escola, na ver-
dade, um cabide de emprego. · 

Eles usam tudo dos estudantes me benefício próprio. Não 
gostaria de falar isso aqui, mas, já que chegou a oportunidade, 
;v,amos abrir o jogo. Cabe a V. S.ª, ao Ministério, verificar os 
fatos que lá estão ocorrendo. Não denuncio nada falso. Há poucos 
idias·denunciei ao Ministro Jair Soares o que estava ocorrendo em 
Montes Claros, no INPS, aliás, no Brasil inteiro .. Sou médico do 
INPS, concursado, não entrei por peleguismo. Fiz concurso para o 
INiPS, INCRA, passei ~m 14 concursos. para médico. Nunca achei 
nada fácil, minha vida foi uma luta constante. Aliás um conter
râneo que me conhec,e bem sabe disso. Como prefeito de minha 
terra, não criei escolinhas em distritos, mas colégios de alto ga
barito; os alunos ali formados podem enfrentar concursos em 
qualquer parte deste País e passam nos primeiros lugares; Criei, 
nos distritos, colégios de alto gabarito. Isso foi até bom, para 
exempHficar. Um dos motivos que leva o homem dei campo a mu
dar-se para a cidade é a busca de escolas para seus filhos. Então, 
crief colégios no distrito de Nova Esperança, de Mirópolis, de 
iVila Nova de Minas, etc. Os que tive condições de colocar em 
funcionamento, estão funcionando. Estão estudando lá, hoje, qua
se 800 alunos, com professores diplomados registrados, categori-' 
.zados. Esses alunos fazem concurso em e scolas superiores e 90% 
deles passam. Os distritos que não têm escolas de 1.º e 2.0 graus, 
estão ficando desertos, porque todas as famílias se estão trans
ferindo pa:ra Nova Esperança em busca de escolas para seus fi
lhos. Este é um dos motivos que o ·1evam, a mudar para outra 
.cidade. Estou divagando um pouco para que V. S.ª veja, que conhe
ço o problema. Os distritos onde o prefeito não fez fu~cionar o 

' colégio estão desertos; aquele onde funciona um colégio com qua
se 800 alunos virou uma verdadeira cidade. Então, convido V. S.ª 
a ir a Montes Claros e a não dar ouvidos a boatos; verifique o 
problema que estamos enfrentando, problema, inclusive, de conhe
cimento do Governador, do Secretário de Agricultura de Minas 
Gerais. Procura-se cometer ali um absurdo com a conivência de 

~muita gente, de muitas autoridades, contra estudantes cheios 
de vi~a •. cheios de ideal, q_ue querem vencer. 

O SR. OSCA!t LAMOUNIER -'-- Concordo com V. S.ª e aceito 
o ·convite. Dia 5, inclusive, irei a Montes Cla•ros, passando por 
Januária, onde no_ dia 6 vamos inaugurar umas salas de aula 
daquela escola. 

O SR. MOACYR LOPES - V. S.ª vá de surpresa e verá todos 
os tratores alugados a particulares e pessoas alheias à escola 
ocupando as instalações. · 

O SR. OSCAR LAMOUNIER - Tem a palavra o Sr. Deputado 
Rómulo Galvão, da Bahia. O Deputado Rômulo Galvão saiu, mas 
ofereceu-nos seus préstimos. Precfsamos muito do seu apoio. Ele, 
inclusive, é majoritário em Catu e poderá ajuda·r-nos a consertar 
a escola local. Temos recebido colaborações de muitos Deputados 
majoritários, sempre procuramos ouvi-los, porque estão muito 
mais a par dos problemas do Município do que nós, em nssos 
gabinetes de Brasília. Agora, os polivalentes. Fiz 1par<te da Comis
são de Administração do PREMEN. O grande problema de escolas 
neste Pais não é tanto construí-las e equipá-las, mas mantê-las. 
Vejo falha no projeto das polivalen~s: foram construídos, equi
pados, treinou-se o pessoal e foram entregues .ao Estado, sem que 
este tivesse condições de mantê-los. Por isso; alguns deles resul
taram no fracasso. No }14unicípio de Santa Tereza, no Espírito 
Santo, estamós fazendo um convênio com a Secretaria de Edu
cação, para q~e a nossa escola venha a apoiar a polivalente. o 
Depu~ado Lamartine também tocou no mesmo ílSsunto. É met~ 

prioritária noss9, nesse período, como diretriz da -Professora Zilma 
Gomes Parente de Barros, Secretária de Ensino de 1.º e 2.0 graus, 
fazer terminalidade junto às· escolas de 1.º grau. E evidentemente 
que a Escola Polivalente t,em muito mais condições de fazer isso. 

O SR. DEPUTADO DARCíLIO AYRES - Gostaria apenas de 
complem~ntar. -Fiz uma pergunta referente ao colégio polivalente, 
mas há também o desejo de algumas escolas estaduais, em algu
mas cidades, aproveitarem aquelas escolas estaduais para minis
trar parte agrícola, transformá-las em colégio agrícola, permit.in-. 
do àquelas que querem dedicar-se ao setor, prepararem-se para 
tal. Pergunto, objetivamente, como poderia a COAGRI ajudar 
aquelas escolas no interior, principalmente de zonas eminente
mente agropecuárias, a transformar o seu 2.0 grau, no seu currí-
culo, em colégio agrícola. · 

O SR. OSCAR LAMOUNIER - A primeira coisa que a escola 
agropecuária pode fazer conçreiainente é o estudo da viabilidade 
dessa transformação. Considero válido, inclusive,· que todo muni
que a .maior vocação, no momento, muito mais. do que isso, dos 

. cípio brasileiro queira e até necessite de uma escola agrícôla, por
Municípios brasileiros é a vocàção agropecuária. Agora, lamenta
velmente, como disse o Nobre Deputado Alvaro Valle, não adianta 
querer pulverizar, criar escolas em Municípios que não tenham 
condições de mantê-las. Talvez, nesse sentido, o Deputado Carlos 
Sant' Anna, da Bahia, tenhà razão, quando diz que somos um pou
co rígidos em termos de modelo de escola agrícola. Consideramos 
que o maior problema da escola é sua manutenção; é o objetivo 
primordial que estamos querendo alcançar é a automanutenção 

· das· escolas, pelo menos, no que se refere a .g~stos d_e custeio. No 
caso das nossas escolas, o MEC mantém o pessoal, fornece re
cursos de capital, ,e a escola, através dos resultados dos projetos 
agropecuários, além de objetivo didático e de produção, tem de 
minimizar o custo operacional até torná-lo nulo. Acho isso pos
sível, desde· que a escola tenha condições mínimas para tal, in
clusive -de área útil. Agora, cada caso t-em que ser estudado de 
"per si" para ver se a escola ou o Município tem condições. É assim 
que vejo a situação: A escola de nível superior tem que atingir uma 
macrorregião; a escola d,e nível médio, principalmente a profis
sionalizante,. deve atingir uma microrregião, mas não apenas a 
área de um município. A nível de 1.9 grau, sim, é que os Municípios 
manterão escolas até 8.ª série ou até a 4.ª série, quando tiverem 
'condições. Por isso é que nessa visão das escolas profissionalizan
tes, na agropecuária, como eu disse, justifica-se plenamente a 
manutenção do internato, que atenda a uma determinada região. 
Uma das maneiras de atend-er a essas necessidades ou anseios de 
que cada município queira fazer a sua escola agrícola· é enviar 
seus candidatos às escolas mais próximas. O Deputa40· Darcílio 
J\yres perguntou qual a razão do d~ficit .de pessoal. Vou responder 
só com uma palavra: DASP. · 

O SR. DEPUTADO DARCíLIO AYRES - Mas o DASP negÓu
se a cumprir o que o novo regimento estabeleceu? 

O SR. OSCAR LAMOUNIER - As exigências são . tão grandes 
para se expandir, para se colocar, para se contratar que gera um 
ciclo vicioso. Não temos condições de cumprir as exigências do 
DASP, ou seja, promover concursos para preenchimento das va
gas, sobretudo numa organização complexa como a nossa, que 
tem três mil e tantos funcionários e uma Divisão de Pessoal. pe
·{.Iuena sem condições de atender realmente às nossas necessida
des. Nós temos conseguido alguma coisa. V. S.ª poderia então, 
perguntar, mas como vocês estão conseguindo a expansão de ma
"marra" - desculpe-me o termo - graças a uma válvula de es
trículas? Temos conseguido a expansão de matrícula quase na 
cape, que é ·a do professor colaborador, quer dizer, uma abertura 
pequena que existe na legislação. Temos contratado professores, 
colaboradores. Com isso é que temos conseguido ampliar o nú
mero de vagas nas escola:s, colocar técnicos nas escolas e até 
atender a certas necessidades administrativas na sede. No meu 
entender, deveria ser modernizada a legisl11ção que rege a admis: 
são de pessoal na Administração Púbilca. -Querem um exemplo 
uma licitação de um prédio .e a sua construção 01.1 a compra de um 
cionário mesmo de salário mínimo, mas podemos e devemos fazer 
da anomalia· existente? Não podemos, por lei contratar um fun
equipamento de milhões de cruzeiros, sem o menor problema. 

o SR. OSCAR LAMOUNIER - Nobre Deputado Alvaro vaue; 
Presidente da Comissão, o salário médio de um técnico Agrícola, 
hoje no País, é de 8 a 10 mil cruzeiros iniciais. Ele sai da escola, 
hoje, recebendo 8, 9, 10, 11 mil cruzeiros; depois de 2 ou 3 anos 
d,e experiência o salário cresce consideravelmente. Antes da re
classificação dos professores, técnicos agrícolas saíam da escola 
ga,nhando mais•que os professores que lecionavam na escola. Ago
com o Plano de Classificação melhorou um pouco essa situação. 
\Em Rio Verde, Goiás, um técnico agrícola com certa experiência, 
segundo depoimento aqui prestado há pouco tempo, estava ga
nhando 17 mil, mais carro, ajuda para gasolina, trabalhando para· 
a NES'IIL:lt. 
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· O projeto de integração escola-empresa está expandindo o 
estágio, e nosso objetivo é fazer com· que, através do chama.do 
efeito-demonstração, a atuação do técnico na empresa como es
tagiário começa a' gerar empregos, a dar credibilidade ao trabalho 
do, técnico. Concordamos plenamente quanto à qualidade do téc
nico. As v,ezes nos batemos para que não sejam criadas escolas 
precárias, a fiin de evitar a entrada no mercado de técnicos sem 
as condições mínimas l)ecessárias ao desempênho da profissão. 
O agricultor, pela sua cultura, aceita muito o ef,eito-demonstra
ção, como o senhor coloéou bem. Às vezes uma falha do técnico 
desmoraliza totalmente, embora tenha conhecimento teórico muito 
grande das coisas. Por isso nas nossas escolas estamos procurando 
dar muita ênfase à parte prática, para que o aluno saia sabendo 
o manejo da pecuá,ria, de zootecnia em todas as áreas e o mane
jo também nas diversas extensões. Quanto· ao problema do pro
.i eto, concordo com V. Ex.ª também. Há certos planejamentos nos 
quais não podemos acreditar muito. Projeto é até uma nomen
clatura um pouco forçada, mas o nosso é o mínimo necessário. 
Nele, o aluno deverá, apenas saber dizer que área vai ser planta
da ,e-qual a pecessidade de insumos, sementes, adubos, mão-de
alocar os recursos necessários à escola. Agora, parece-me mais 
,obra, o valor daquilo, para que,· no nosso orçamento, possamos 
interessant,e que os técnicos, atuando nas propriedades, como ad
ministradores de fazenda, ou produtores, saibam elaborar uma 
plantação de milho, um projeto mínimo, sem aquela exigência 
sofisticada e às vezes desnecessária dos projetos de financiamento. 

· Depois mostrarei a V. Ex.ª o modelo, que temos, de projeto e V. 
,Ex.ª poderá ver que é bastante simples. Nosso empenho é de que 
esses projetos não sejam elaborados simplesmente pelo professor; 
queremos que haja ·também participação ativa dos alunos e que 
estes não sejam. apenas executores. Assim, se vamos plantar, por 
exemplo, 10 hectares de milho. De que precisamos? Um planeja
;mento para aquilo. Faz-:se o projeto. A seguir, a execução, que 
sempre foi feita com a participação do aluno. Assim, ele trabalha 
como peB:o, como mão-de-obra na escola. Depois, a comercializa
ção. Não basta somente aprender a plantar alface é preciso saber 
comercializar o produto; conhecer o tipo de alface que é mais 
aceito pelo metcado, escolher o tipo de embalagem, etc. Então, a 
participação ativa do aluno na comercialização ~da cooperativa é 
extremamente importante e, por último, avaliar 'o resultado disso, 
se deu lucro ou não e por quê, tentando fazer lsso da maneira 
mais real possível, computando, Inclusive, o custo da mão-de- , 
obra. Quanto ao problema de maior flexibilidade e da Fundação, 
respondendo agorà. ao Prof. Nelson Braga. Na realidade, ao ini
ciarmos esta gestão, colocamos como um dos pontos essenciais 
para o desenvolvimento da COAGRI a sua transformação · em 
:Fundação. Concordo com o Prof.; Nelson Braga, em parte. Nossa 
maior limitação atualmente, é quanto a pesso!l,l. Se houvesse aber
tura para a contratação de pessoal, o problema de Fundação pas
saria a não ser tão importante. Ma·s existem outros ,pontos a 
considerar, como, pllr exemplo, o problema da comercialização dos 
produtos agropecuários, da comercialização de bovinos, o proble
ma de aquisiçã de semoventes, o problema de remanejamento, de 
patrimônio, etc. São outras flexibilidades a'dministrativas que, 
como, Fundação, nos seria permitido fazer sem os emperramen
tos impostos pela administração direta. A COAGRI, apesar de au
tônoma e .de ter garantida !I, autonomia administrativa e finan
ceira pelo Decreto-lei n.0 200, segundo essa mesma legislação pos
sui autonomia relativa e a cada dia ela se torna mais relativa e 
esmagada pelo sistema de preço alto, de serviços gerais, sistema 
financeiro, etc. Quer dizer, não temos condições de atender a 
todos, com 9 sistema existente hoje. 

Quanto aos ônibus para deslocamento, o que estamos tentando 
fazer, descentralizando o exame de seleção, é uma forma de aten
der as várias regiões do-Pais, e em cada escola montar um equi
pamento de profissionalização. Estamos pensando em fazer uma 
experiência através de um financiamento do projeto MEC-BIRD, 
e estão sendo licitadas atualmente duas unidades móveis para a· 
COAGRI; estamos fazendo um convênio com o SENAR, que tam
,bém tem essas unidades móveis. Só que seria uma situação inver
sa, ao invés de o aluno vir a·nossa·escola, o professor, o monitor, 
o próprio aluno do terceiro ano irá às escolas ida região levando 
os equipamentos e ministrando os conhecimentos necessários pa
ra uma terminalidade do primeiro· grau. Em relação à pergunta 
do Prof. Nélson Braga quanto à Fundação, devo dizer que apre
sentamos ao MEC u~ projeto que recebeu parecer contrário da 
Assessoria Jurídica da Secretaria Geral do MEC; mas já conver
samos -com o Sr. Ministro e S; Ex.ª .mostrou-se interessado em 
apoiar essa iniciativa. Mas gostaria muito de contar também com 
o apoio dos Srs. Deputados para que esse novo desejo seja vito
rioso. É fundamental essa trap.sformação da COAGRI em Funda-

. ção, inclusive, como diz o Prof. Nelson, a busca de recursos vin
culados para o ensino agropecuário. Para terem uma idéia, ele
geinos como prioridade pará o ano que vem a instalação de la

-boratórios de física, química e biologia nas escolas. Para ca!da 
laboratório fizemos um orçamento em seis milhões de cruzeiros 

cada. Nós precisaríamos de 150 milhões de cruzeiros para instalar 
laboratórios na nossa rede, temos apenas 8. 500 milhões de cru
,-;eiros. Há problema de carência de r,ecursos. A própria Secretaria 
de Ensino de 1.0 grau e 2.0 grau está se prontificando a financiar 
uma parte e, num convênio com a SUDENE, estamos tentando 
financiar outra parte. Quanto à relação técnico de nível médio e 
técnico de nível superior, fizemos uma projeção baseada nessa re
lação, quer dizer, os técnicos formados em nível superior e os 
técnicos formados em nível médio. Precisávamos formar 27 mil 
técnicos por ano para atender a essa relação, ·e, apenas forma
mos, no Brasil, anualmente, cinco mil técnicos: Dessa forma, ten
tei esclarecer a todas as dúvidas. Não sei se ficou alguinas a es
clarecer. Gostaria de, mais uma vez, reforçar o convite aos Srs. 
Deputados para que visitem a sede da COAGRI aqui, em Brasília, e 
às escolas agrícolas. Poderemos, então,· aprofundar mais deter
minados aspectos aqui levantados. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Álvaro Valle) - Agradeço ao • 
professor Oscar Lamounier a presença e a ,exposição, para nós da 
maior utilidade. Os Srs. Deputados levantaram nesta Comissão 
problemas. que nos servirão para reflexão posteriormente. O prazer 
que tiv•emos com este contato nos ln.dica a possibilidade de mui
tos outros. Agradecemos à COAGRI, a colaboração no momento 
em que discutimos e relatamos nesta Comissão projetos específi
cos da área. Agradeço a S; Ex.ª o convite formulado e o aceita
mos. Procuraremos conhec-er melhor a sua organização, e· as suas 
escolas, pois na realidade; muito. mais importante é conhecer a 
escola e ver a realidade prática do que o escritório que existe para 
ela. Agradeço á presença aos Deputados de outras Comissões, aos 
têcnicos auxiliares, ao professor Lamounier, ao Sr. Conselheiro· e 
ou por encerrada. a reunião, convocando outra para a próxima 
quarta-feira, às 10 horas. Está encerra4a a reunião. 

Reunião: 10-10-79 
O SR. PRESIDEN".11E (Deputàdo Paes de Andrade) Há. 

número regimental. Declaro aberta a sessão. 
Convido o Ex.mo Sr. Ministro Diretor-Geral do pASP para 

integrar a Mesa Diretora dos trabalhos. Estendo o convite ao 
Vic_e-Presidente da Comissão, Deputado José Mauricio. 
. Srs. Deputados, Senhores representantes ·de entidades de clas

se, a Comissão de Serviço Público tem a satisfação de receber em 
seu plenário, já pela segunda vez, o Sr. José Carlos Freire, Dire
tor-Geral ·do DASP, que aqui comparece atendendo a convite for
mulado por decisão deste órgão técnico. 

O Ministro José Carlos Freire· falará, ·hoje, .ao Plenário desta 
Comissão sobre a política salarial do Governo, tema importante, 
discutido, que carrega uma imensa carga de preocupações e de 
contradições - de contradições na raiz da sua própria formulação. 

Com ansiedade, Sr. Ministro, mas; ainda mais, com âugústias, 
com temores, os servidores públicos do Brasil aguardam que nesta 
palestra que V. Ex.ª vai proferir neste plenário sejam traçados 
rumos -novos, claros e definidos de uma .política de serviço público 
justa e humana. No último pronunciamento nesta Casa V. Ex.ª 
declarou que a filosifia da política do serviço público do Governo, 
a ação desta política, a filospfia e a ação estavam prioritaria
mente voltadas para o homem. O homem,. segundo as suas pala
vras, era o objetivo maior da política de serviço público; o homem, 
entendido como unidade espiriltu·a1, como unidade ética, social 
e material.- E foi mats adiante V. Ex.ª· asseverando ,que ao Estado 
cabia a obrigação de dar ao homem, ao servidor padrões dignos 
para a sua existência e para a convi<vência social. V. Ex.ª, Sr. 
Diretor, deixou nesta Casa do Congres~o Nacional uma carta de 
intenções, que foi acolhida com muita simpatia. E nós; naquela 
época, naquele mês, dissemos que esperávamos que essa carta. 
de intenções fosse transformada, fosse convertida numa realidade 
para a sofrida classe de servidores públicos. V. Ex.ª, em -seguida, 
à frente do DASP, deu alguns passos - e não vai .no que vou 
dizer nenhuma descortesia - passos vacilantes, passos tímidos, 
cercados naturalmente pelas dificuldades imensas com que V. Ex.ª 
se depara. Mas avançou, deu alguns p~ssos, baixou decretos, vá.rios 
decretos, muitas instruções normativas, enviou para este Con
gresso alguns projetos importantes - o Projeto n.0 27, por exem
plo, que estende aos servidores aposentados as vantagens finan
ceiras do Plano de 'Classificação. AinQa ontem à. noite - e faço 
esta referência até para ressaltar a sensibilidade com que V. Ex.ª 
tem se conduzido à frente do DASP - ainda ontem à noite, o 
meu Líder, Deputado Freitas Nobre, que por duas vezes presidiu 
esta Comissão de Serviço Público, me autorizava a dizer a V. Ex.ª 
qué o projeto dos. inativos: do.s aposentados, receberá o apoio da 
Oposição nesta Casa do Congresso Nacional. 

Todavia, Sr. Ministro, o quadro do servidor ,público no Bra
sil é, inqüestionavelmente, um quadro de sofrimento, de angústia, 
de dor e - por que não dizer? - de revolta. A esta Comissão 
chegam, constantemente, as· reivindicações e, envoltas nelas, os 
protestos, os gestos de inconformidade com a política de serviço 
público do Gé>V'erno. 
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Uma coisa é certa, Sr. Diretor-Geral, eín matéria de serviço 
público, a eficiência dos quadros deverá estar sempre em função 
das remunerações justas e da segurança da carreira. Com a infla
ção galopante, com a erosão constante da moeda, Sr. Diretor,' a 
verdade salarial encurta, dia a dia, e, mais que isso, hora a hora. 
Então, há uma necessidade imperiosa, que se impõe, que está 
realmente na raiz de tudo, a necessidade de reajuste dinâmico, 
móveis, constantes. 

Espero, S~. Diretor, e aqui quero finalizar, espero que V. Ex.ª, 
que tem tido tanta sensibilidade, que tem demonstrado desejo 
de acertar, modificando a política de serviço público. V. Ex.ª, que 
tem guardado um excelente relacionamento com esta Casa do 
Congresso Nacional, espero que V. Ex.ª alargue seus passos, cami
nhe com passos fir:mes; espero sobretudo que V. Ex.& tenha o poder 
de romper a muralha fria e impenetráv.el dos Ministérios dá-área 
econômica, que se fecham na defesa de uma política financeira 
cruel, monetarista, impiedosa e desumana. Espero que V. Ex.ª 
possa, ao final, de imediato, atender ao servidor público ~rasi
leiro, nas suas reivindicações maiores, nas linhas mestras da sua 
ansiedade; possa, superando todos esses obstáculos. dar o 13.0 salá
rio; possa conceder um salário-família à altura das necessidades 
atuais; possa, finalmente, conseguir introduzir no projeto de rea
justamento semestral dado aos trabalhadores, o funcionalismo 
público. Espero que V. Ex.ª também• possa dar o regime jurídico 
único aos trabalhadores, sem distinção,. de todo o, Estado.· Acre
-dito que V. Ex.ª terá di.ficuldades, más espero que possa exercitar 
a sua paciência, dia e noite, no traball;io de rofuipêr a área eco
nômica e obter os . recursos para execução da política de serviço 
público. 

Com a palavra o Sr. Diretor-Geral do DASP. 

O SR. JOSÉ OARLOS FRJEIR;E - Sr. Presidente da Comissão 
de Serviço Público da Câmara dos Deputados, Srs .. Deputados, mi
nhas senhoras e meus senhores, poderia fazer a palestra de im
proviso,. mas creio que a responsabilidade. de falar à Casa me 
faz lê-la, principalmente tendo em vista uma série de dados que 

· vou catalogar. 

Também gostaria de, com o grande respeito que tenho pelo 
Deputado Paes de Andrade, lembrar que, ao assumk o DASP, 
fiz como qualquer pessoa que vem da área econômica: elegi prio
ridades. Porque sei que os programas econômicos têm necessidades 
ilimitadas e recursos limitaclos. E · eu trilhei o caminho mais so
frido .. 

Discordo de V. Ex.ª, Sr. Presidente, quando diz que os passos 
dados foram pequenos. Sei que são insignificantes dentro dos 
problemas, mas representam, pelo menos, um acréscimo de des
pesa de 600 milhões de cru~eiros .por mês. 

Vou lér meu discurso; depois debateremos. Trouxe, também, 
com referência à área salarial, quadros que apresentarei, para 
-depois debatermos. · 

/ 

Quero dizer que tenho um grande respeito pelo funcionalismo. 
e pela Comissão de Serviço Público, de quem tenho tirado grande 
parte de minhas sugestões. 

Pela segunda vez me encontro, prazerozamente, aqui na Co
missão de Serviço Público, em atenção· a convite a mim formu,, 
lado. 

Muitos subsídios tenho colhido aqui e alhures. 

Tenho sido feliz desde que assumi a gigantesca tarefa de 
dirigir o DASP, pois, servindo ao Governo do honrado Piesidente 
João Figueiredo e com a ajuda de _Deus, tenho conseguido, com 
a equipe que escolhi, realizar concretamente muitas das mais 
justas reivindicações do funcionalismo público. 

!Entendo que a responsabilidade social do Estado se. torna 
muito maior quando ele próprio se transforma no grande empre
gador. 

Diante desse posicionamento, desde quàndo assumi a Direção
. Geral do DASP não tenho medido esforços para concretizar todos 
os hnseios do funcionalismo, alguns dos quais tanto o têm angus.:. 
tiado, ao longo desses anos. · · 

~ O motivo da minha vinda aqui, hoje, prende-se à exiplanação 
do posicionamento do órgão que dirijo, relativamente à concessão 
do 13.0 salário ao funcionalismo público, bem como ao resjusta
mento semestral dos vencimentos e proventos dos servidores pú
blico.s. 

Entretanto, creio convenientemente dizer-lhes que no curto 
espaço de tempo que passou, desde a minha primeira vinda a 
esta Casa, Já realizei grande parte do que, áquela época, lhes 
ofereci como plano de trabalho. 

Assim sendo, gostaria de relatar aos Senhores as medidas já 
concretizadas e algumas outras eni fase final de estudos: 

. Ja incorporado à Legislação 

I - A Instrução Normativa DASP n.0 105/79 recomendou o 
reajustamento dos proventos da aposentadoria dos inativos ampa
·rados pela Lei n.0 1.050, de 3-'l-'50, tomando por base o valor do 
vencimento correspondente à re.ferêncla em que o inativo· seria 
posicionado, se estivesse em atividade. 

A .providência adotada foi de grande alcance social, pois visou 
,a dar aos inativados, em decorrência de doenças ,graves especifica
das em lei, a revisão dos seus proventos, ·-aplicando-se-lhes o novo 
Plano de Classificação de cargos na base das classes e referências 
da categoria funcional a que pertenciam, como se ainda estivessem 
no serviço ativo. 

II - A Instrução Normativa DASP n.0 106/79, em consonância 
com Instrução n.0 105/7,9, já mencionada, estendeu o reajustamento 
às pensões especiais previstas nas Leis n. 1. 711/52 (art. 242), 
3 ."768/80 e 5. 057 /66. A medida revelou-se, também, de grande 
alcance social, pois, em relação aos funcionários falecidos, em 
atividade ou já aposentados, antes do seu enquadramento no novo 
Plano, promoveu a atualização das ,respectivas pensões, quando 
decorrentes de acidente. em serviço, doença profisional ou doenças 
graves especificadas em lei, com base nas situações em que esta
riam, se vivos .fossem. Portanto, nisso o DASP foi acima do Tri
bunal de Contas, que colocou na classe ini~ial. 

III - A Instrução Normativa DASP n.0 1007/79 acaba com 
as controv:érsias relativas à aplicação do art. 184 da Lei núme
ro l. 7'11/de 19-52, qúe: 'permitE" ao funcionário que contar 35 anos 
de serviço aposentar-se com proventos correspondentes ao venci
mento da classe imediatamente. superior àquela que ocupava na 
data da aposentação, ou aumentados de 20% quando ocupante da 
última classe ou de càrgo isolado. Com o advento do Decerto-lei 
número 1.44!5, de 1976, a Administração passou a conceder a van
tagem com base na referência (5%), padrão salarial criado pelo 
mencionado diploma legal. Entretanto, o Tribunal de Contas da 
União manteve como unidàde padrão a própria classe. Na prática, 
o critério do 'I10U importa conceder-se, geralmente, 4 refenrências, 

· já que isto equivale a 20% do vencimento base do funcionário, 
pois em regra, a diferença entre as referências consecutivas é 
de 5%. Ajustando os critérios da Administração com os do Tri
bunal de Contas da União, o DASP fez justiça ao funcionário. 

IV - O Fundo Especial de Formação de Pessoal - roNFORP!E, 
criado pela Lei n.0 6 .66'1/79, constitui um instrumento importante, 
através do qual se p,ode dotar o DAISP de recursos financeiros que 
permitam desenvolver atividades referentes a recrutamento, sele
ção, treinamento e aperfeiçoamento do pessoal civil da União. 
A finalidade precípua do Fundo é propiciar ao Serviço Público 
meios capaz de promover o desenvolvimento dos seus servidores, 
desde o recrutamento até o aperfeiçoamento. 

V - O Decreto n.0 83.3,97/79 alterou profundamente os cri
térios de desocupação de imóvel funcional, tendo em vista a preo:. 
cupação com.o amparo e a proteção da familia e o cuidado especial 
para com os dependentes. Anteriormente, os critérios de desocupa
ção do imóvel eram drásticos no que respeita a prazos. Detectado 
o fato social, alteraram-se os critérios. Dessa forma, dilatou-se 
o prazo de desocupação de 15 para 180 dias no caso de falecimento 
do ocupante do imóvel, permitindo, inclusive, a continuidade por 
prazo indeterminado, desde que haja um servidor co-residente. 
Ampliou-se, também o pra~ de desocupação, permitindo ao depen-
dente estudante a conclusao do semestre letivo. · 

VI - O Decreto n.o 83. 395/79 transformou a Secretaria de 
Unidades Habitacionais· - SEU'RI - em órgão autônomo passando 
a denominar-se SUCAD, o que concedeu ao órgão maior grau de 
flexibilidade e a eficácia necessária às suas atividades, o que pos

sibilita à Direção-Geral do DASP - e isto é que é importante - con
centrar seus esforços no equacionamento e solução dos problemas 
inerentes .à ái:ea de Pessoal e Serviços Gerais. Ainda através do 
mesmo Decreto, instituiu-se na estrutura básica do DASP a Coor
denadoria de Assuntos Legislativos e a Coordenadoria de Comuni
cação. Social, tendo como objetivo dotar o DASP de organismos, 
atraves dos quais se possa com eficiência acompanhar e agilizar 
os prócessos relativos a pessoal, em tramitação no L~gislativ.o, 
be!ll como. manter o fqncionalismo informado acerca do anda.:. 
mento da politjca .de pesS!Qal adotada pelo Governo. - · 

. VII - Ampliou-se o instituto da transferência e da movi
mentação de funcionários e empregados, através do Decreto núme
ro 83. 614/79 e da I~strução Normativa n.0 108/79, possibilitando
lhes a mudança horizontal de um cargo para outro de denomina~ 
ção diferente. O objetivo social é propiciar a máxima possibilidade 
de satisfação profissional do servidor, com a eliminação de bar
reiras restritivas que poderiam implicar cerceamento da realiza- · 
ção do _homem público, assegurando-lhe· o direito à busca cotidiana 
e incansável de melhoria e realização no trabalho. 

Procurou-se, assim, garantir ainda mais o caráter profissio
nalizante que embasou toda a montagem do novo Plano de Clas-
sificação de Cargos. · 
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