SENADO FEDERAL
GABINETE SENADOR CONFÚCIO MOURA

, DE 2019

Da COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E
ESPORTE, em decisão terminativa, sobre o
Projeto de Lei nº 4.613, de 2019, do Senador
Flávio Arns, que declara o Projeto Rondon como
Patrimônio Imaterial da Educação Superior
Brasileira.

Relator: Senador CONFÚCIO MOURA

I – RELATÓRIO
Vem à Comissão de Educação, Cultura e Esporte (CE), em sede
de decisão terminativa, o Projeto de Lei nº 4.613, de 2019, do Senador Flávio
Arns, que declara o Projeto Rondon como Patrimônio Imaterial da
Educação Superior Brasileira.
A proposição consta de três artigos. O art. 1º declara o Projeto
Rondon como Patrimônio Imaterial da Educação Superior Brasileira. O art.
2º estabelece as seguintes competências ao Poder Público:
I - zelar pela preservação da memória e acervo histórico do
Projeto Rondon;
II - promover a integração dos rondonistas;
III - dar consecução à programação de ações do Projeto.

O art. 3º, por fim, propõe que a futura lei entre em vigor na data
de sua publicação.
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Em sua justificação o autor da matéria narra o histórico do
Projeto Rondon e destaca a sua relevância para a educação brasileira.

Não foram apresentadas emendas à proposição.
II – ANÁLISE
Nos termos do art. 102, inciso I, do Regimento Interno do
Senado Federal, compete à CE opinar sobre matérias que veiculem normas
gerais sobre cultura.
Iniciativas que tenham por escopo reconhecer determinado bem
como manifestação da cultura nacional cumprem o papel de contribuir para
legitimar o caráter cultural de determinadas manifestações.
O Projeto Rondon teve como ideal de fundação levar jovens
universitários a não somente conhecerem a realidade do Brasil, mas também
a fazer parte de seu processo de desenvolvimento. Proposta sua criação no
ano de 1966, em reunião realizada no Estado do Rio de Janeiro com
representantes governamentais e de universidades, teve sua Operação Piloto
realizada no ano de 1967, com a participação de trinta alunos e dois
professores que, durante 28 dias, desenvolveram trabalhos de assistência
médica, levantamento e pesquisa no então Território Federal de Rondônia.
Com o sucesso do Piloto, o Projeto, batizado em homenagem ao
bandeirante do século XX, o Marechal Cândido Mariano da Silva Rondon,
tornou-se oficial por meio do Decreto nº 62.927, de 28 de junho de 1968. O
Projeto seguiu então um rumo ascendente, com o aumento do número de
participantes dedicados e da população e municípios impactados. Tornou-se
Órgão Autônomo da Administração Direta em 1970 e, em 1975, por meio de
lei, Fundação Projeto Rondon.
O Projeto Rondon, contudo, e infelizmente, foi extinto em
janeiro de 1989. Enquanto esteve em atividade, destaca o autor da
proposição,
envolveu mais de 350.000 universitários em todas as regiões
do País, e das mais variadas formações, que levaram seus
conhecimentos aos mais remotos recantos do Brasil e, por seu turno,
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A matéria foi distribuída para a apreciação exclusiva e
terminativa da CE.
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O Projeto Rondon reviveu para uma nova fase quando a União
Nacional dos Estudantes (UNE) endereçou ao Presidente da República, no
ano de 2003, uma proposta para a recriação da iniciativa. Um grupo de
trabalho interministerial definiu diretrizes e orientações gerais, que foram
consolidadas num plano estratégico aprovado pelo Presidente da República
em 20 de agosto de 2004.
Diante do exposto, consideramos que a iniciativa ora proposta é
pertinente, oportuna, justa e meritória.
Tendo em vista o caráter exclusivo da distribuição à CE, cabe,
igualmente, a esta Comissão apreciar os aspectos de constitucionalidade e de
juridicidade da proposição.
No que respeita à constitucionalidade, a proposição obedece aos
requisitos constitucionais formais para a espécie normativa e não afronta
dispositivos de natureza material da Carta Magna.
Quanto à juridicidade, a matéria não afronta o ordenamento
jurídico nacional.
No que tange ao texto do projeto, há espaço para
aperfeiçoamentos. A redação original fala em Patrimônio Imaterial da
Educação Superior Brasileira. Nossa Carta Magna, no entanto, em seu art.
216, estabelece que constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de
natureza material e imaterial(...). Como se vê, não há de se falar de um
patrimônio da educação superior brasileira apartado do patrimônio cultural
brasileiro. Propomos o ajuste das terminologias utilizadas no projeto, na
emenda que se segue, para que haja harmonização com o texto da
Constituição Federal.
III – VOTO
Diante do exposto o voto é pela aprovação do Projeto de Lei nº
4.613, de 2019, com a seguinte emenda:
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assimilaram experiências de vida, testemunhando e participando,
ainda que por breves períodos, da rotina de vida de brasileiros
bastante distanciados do progresso, o que foi marcante para a
formação profissional e humana daqueles jovens universitários
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EMENDA Nº

-CE

Sala da Comissão,
, Presidente

, Relator
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Substitua-se, na ementa e no art. 1º do PL nº 4.613, de 2019, a
expressão “como Patrimônio Imaterial da Educação Superior Brasileira” por
“bem imaterial do patrimônio cultural brasileiro”.

