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I - RELATÓRIO

O projeto de lei em exame, originário do Senado Federal
e de iniciativa do Senador Flávio Arns, pretende autorizar o Poder Executivo a
criar, no Município de Loanda, no Estado do Paraná, campus do Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Paraná.
A proposição também prevê autorização para que o
Poder Executivo crie os cargos e funções necessários ao funcionamento do
campus; disponha sobre a organização e os cargos; e lote no campus os
servidores necessários ao seu funcionamento.
O projeto já foi apreciado pela Comissão de Trabalho, de
Administração e Serviço Público que, em sua reunião do dia 19 de maio de
2010, ofereceu-lhe parecer favorável.
No âmbito desta Comissão de Educação e Cultura, a
proposição não recebeu emendas.

2

II - VOTO DO RELATOR

Deve ser sempre reconhecido o mérito das iniciativas que
pretendem expandir a oferta de educação tecnológica, tendo em vista sua
importância estratégica para o desenvolvimento econômico e social do País.
O exame de propostas dessa natureza deve obedecer a
dois critérios básicos. De um lado, o significado para a região na qual está
sendo prevista a instalação da nova unidade de ensino. A argumentação que
acompanha a presente proposição satisfaz esse primeiro requisito. De outro
lado, é preciso considerar sua inserção no planejamento geral de expansão da
rede federal de educação tecnológica. Quanto a isso, não há informação
disponível. É preciso, pois, uma avaliação, que se insere nas atribuições do
Poder Executivo.
Esta é uma das razões pelas quais esta Comissão de
Educação e Cultura, aprovou, em 2001, e revalidou, em 2007, sua Súmula nº
1, de orientação aos Relatores, na qual se lê:
“Por implicar na criação de órgãos públicos, e, obviamente, em cargos,
funções e empregos, além de acarretar aumento de despesa, a
iniciativa legislativa da criação de escolas, em qualquer nível ou
modalidade de ensino, é privativa do Poder Executivo. (Ver art. 61, §
1º, II, da Constituição Federal).
Projetos de Lei desse teor são meramente autorizativos e, portanto,
inócuos, pois não geram nem direitos nem obrigações.
Lembre-se que em termos de mérito educacional, a criação de uma
escola pública deve ser decidida à luz de um Plano de Educação, de
uma Política Educacional ou de uma Proposta Pedagógica Inovadora,
e assim por diante, onde todas as instâncias educacionais, inclusive,
obviamente, as próprias escolas e suas comunidades, gozam do direito
de ser ouvidas e de se tornar participantes. É esse o costume salutar
em todas as nações que cultivam o Estado Democrático de Direito.
Portanto, o Parecer do Relator de um PL que vise a criação de escola
pública, em qualquer nível ou modalidade de ensino, deverá concluir
pela rejeição da proposta.
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A criação de escolas deve ser sugerida na proposição do tipo
INDICAÇÃO, a ser encaminhada ao Poder Executivo. (Ver RI/CD, art.
113).”
Tendo em vista o exposto, voto pela rejeição do projeto
de lei nº 5.739, de 2009, e pelo encaminhamento ao Poder Executivo, da
Indicação anexa.

Sala da Comissão, em

de

de 2011.

Deputado PAULO RUBEM SANTIAGO
Relator

2011_13178
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REQUERIMENTO
(Da Comissão de Educação e Cultura)

Requer o envio de Indicação ao
Poder Executivo, relativa à criação de
campus do Instituto Federal do Paraná no
Município de Loanda, no Estado do Paraná.

Senhor Presidente:
Nos termos do art. 113, inciso I e § 1o, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a V. Exª. seja encaminhada ao
Poder Executivo a Indicação em anexo, sugerindo a criação de campus do
Instituto Federal do Paraná no Município de Loanda, no Estado do Paraná.

Sala das Sessões, em

de

Deputado PAULO RUBEM SANTIAGO
Relator

2011_13178

de 2011.

INDICAÇÃO No

, DE 2011

(Da Comissão de Educação e Cultura)

Sugere a criação de campus do
Instituto Federal do Paraná no Município de
Loanda, no Estado do Paraná.

Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado da Educação:

A Comissão de Educação e Cultura da Câmara dos
Deputados discutiu, em sua reunião do dia ..... de........ de 2011, o projeto de lei
nº 5.739, de 2009, de autoria do Senado Federal, que pretendia autorizar o
Poder Executivo a criar campus do Instituto Federal do Paraná no Município de
Loanda, no Estado do Paraná.
Em função de sua Súmula nº 1, de 2001, de
Recomendação aos Relatores, a Comissão deliberou pela rejeição do projeto,
não por falta de mérito de conteúdo, mas pela inadequação formal de sua
apresentação – como projeto de lei, e pela necessidade de promover a
avaliação de sua inserção nos planos de expansão da rede federal de
educação tecnológica.
A iniciativa em questão, porém, merece atenção especial,
razão pela qual esta Comissão decidiu pelo encaminhamento da presente
Indicação a Vossa Excelência.
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Como bem afirma o autor da proposição, o então Senador
Flávio Arns, “o Estado do Paraná, com população total estimada em mais de
dez milhões de habitantes, assiste a um fenômeno complexo de convivência
entre o processo de desenvolvimento industrial, estendido à agropecuária, e o
atraso educativo de grande parte de sua juventude.
Essa situação dá origem à emigração dos jovens das
pequenas e médias cidades para os grandes centros – Curitiba, Londrina,
Maringá, Cascavel, Foz de Iguaçu e Ponta Grossa, entre outros – e para as
oportunidades de trabalho em outros estados e até no exterior. Com isso,
esses municípios menores sofrem permanente sangria de seu potencial
humano, de que resulta, muitas vezes, decadência econômica e demográfica.
Entre esses municípios, encontra-se o de Loanda e os de
suas adjacências, localizados na Mesorregião do Noroeste do Estado,
incrustados entre os rios Paraná e Paranapanema, perto da divisa de São
Paulo e Mato Grosso do Sul, zonas de poderosa atração, pelo dinamismo de
suas economias.
O governo federal, em boa hora, está somando às onze
unidades de ensino técnico e tecnológico já coordenadas pela Universidade
Tecnológica Federal do Paraná mais seis [...], nas seguintes cidades: Foz do
Iguaçu, Paranavaí, Umuarama, Telêmaco Borba, Jacarezinho e Paranaguá. As
três últimas são muito distantes de Loanda; as três primeiras formam um arco
de influência remota, que não soluciona o problema do atendimento aos jovens
de Loanda e região.
Somente os municípios que se situam num círculo a 100
quilômetros de Loanda perfazem quase duzentos mil habitantes, o que resulta
numa demanda potencial de seis mil matrículas em cursos técnicos,
considerada a metade dos candidatos para o ensino médio.
Além disso, é fundamental que a oferta de habilitações
técnicas e tecnológicas se conformem ao mercado de trabalho da microrregião
e, mais ainda, induzam novas atividades laborais, consoante a vocação
econômica identificada por estudos científicos que somente uma instituição
federal com recursos humanos qualificados pode empreender.”
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Estes os argumentos que fundamentam a proposta ora
encaminhada a esse Ministério, na certeza de que Vossa Excelência haverá de
determinar as necessárias providências para dar-lhe o devido atendimento.

Sala das Sessões, em

de

Deputado PAULO RUBEM SANTIAGO
Relator

2011_13178

de 2011.

