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Referente ao Projeto de Lei (PL) n" 511t2021, que o'Dispõe sobre a

utilização de pronomes de tratamento e estabelece direito dos cidadãos ao

aprendizado coerente da língua portuguesa"'

Deputado GILBERTO CATTANI.

.lÂ

RELATOR (A): DEPUTADO tol \'r'J§'.tu v,\-

I - RELATÓNTO:

Submete-se a esta Comissão o PROJETO DE LEI (PL)

N. 511/202L, de autoria do Deputado GILBERTO CATTANI, que "Dispõe

sobre a tfiilízaçáo de pronomes de tratamento e estabelece direito dos

cidadãos ao aprend izado coerente da língua portuguesa", iniciativa foi

recebida e registrada pela Secretaria de Serviços Legislativos, por meio do

Processo n' 78312021, Protocol o n' 610612021, lido na 30u Sessão Ordinária

(|610612021).Foicolocadoempautaecumpriupautaen|610612021l.

Em caráter informativo a FICHA TECNICA, expedida em

2110612021, não identifica neúum projeto em tramitação que trata de

matéria idêntica ou semelhante e/ou norma jurídica em vigor'

Em23l06l2)2l,osautosforamenviadosaoNúcleo
social, conforme artigo 360, inciso III, alínea 'oa" do Regimento Intemo,

paÍa a comissão de Educação, ciência, Tecnologia, cultura e Desporto,

para aemissão de parecer quanto ao mérito da iniciativa. Tudo conforme

folhas de 02 a 06/verso.

E o relatório.
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II - PARECER:

CabeaestaComissão,darparecerquantoaoméritoem

todas as proposições e assuntos concernentes à educação e instrução,

pública ou particul ar) e a tudo que disser respeito ao desenvolvimento

Lducacional, artístico e desportivo, os temas contidos no Artigo 369, inciso

III, do Regimento Interno desta casa de Leis, alíneas de"a" a'od"i

III - à Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia'

Cultura e DesPorto:

a) clar parecer em todas as proposições e assunlos

concernentes à educação e instrução, pública ou

particular, e a tudo que disser respeito ao

clesenvolvimento educacional, artístico e desportivo;

b) incentivar o desenvolvimento científico e

tecnológico;

c) firmar convênios com universidades públicas e

particulares e órgãos voltados para q educação;

r)) incentivar o desenvolvimento cultural e as atividades

desportivas.

Analisadososaspectosformais,aproposiçãoseinsereno

rol de competência exclusiva do Parlamento Estadual, conforme artigo 26,

inciso xxvm da constituição do Estado de Mato Grosso:

Art. 26 - E cta competência exclusiva da Assembleia

Legislativa:

tl
XXV\tt - emendar a Constituição Estadual, promulgar

leis nos casos previstos nesta Constituição' expedir

clecretos legislativos e resoluções ;

No que diz respeito à tramitação e abordagem do tema' o

Regimento Intemo prevê dois casos: no primeiro, verifica-se a existência de

Lei que trate especificamente do tema abordado, se confirÍnada o projeto

será aÍquivado. No sezundo, a existência de Projetos de Lei semelhantes

tramitando, se houver, a propositura deverá ser apensada'
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Vejamos:

Art. 194 - Consideram-se prejudicados:

Parágrafo Único - O mesmg assunto não poderá ser

disciplinado por mais de uma lei, exceto quando o

subsequentesedestineacompletarleiconsideradabásica,
vinculando-se a esta por remissão expressa'

Ao analisarmos a Intranet, a Ficha Técnica e a Internet no

site da Assembleia Legislativa de Mato Grosso não observamos nenhum

Proieto de Lei tramitando. e nenhuma Lei em vigor, por isso segue a

tramitação do PROJETO DE LEI (PL) N" 511/2021, de autoria do

Deputado GILBERTO CATTANI.

o Projeto de Lei tem o objetivo de melhorar o aprendizado

nas escolas públicas e privadas, vetando a utilização de pronomes de

tratamento neutros, e primando pelo emprego e ensino escorreito da LíngUa

Portuguesa, é de relevância.

Faz-sesúerquediscutiralternativaspedagógicasque
auxilie o trabalho nas escolas é fundamental, e importante paÍa a

comunidade escolar, embora a propositura teúa Mérito, súemos que esta

casa de Leis através da comissão de Educação, ciência, Tecnologia,

cultura e Desporto, editou a súmula 0L120L3, que díz 6íNão é

prerrogativa da Assembleia Legislativa ALTERAR o currículo das

Escolas com CRIAÇÃO de Disciplinas ou INSERÇÃO de conteúdos",

por não ser prerogativa alterar o currículo escolar com criação de

ãisciplinas ou inserçío de conteúdos, somos contrários ao Projeto de Lei'

ConformeaSúmulaoll2o|3,editadapelaComissãode
Educação, Ciência, Tecnologia, Cultura e Desporto - CECTCD' vemos que:

,,É impossível alterar a grade curricular, inserir ou

retirar conteúdos dos programas de uma escola via legislação estadual'

Isso alronta a LDB, is Diretrizes Curriculares Nacionais, os Parâmetros

Nacionais e, principalmente a autonomia da Escola"'
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A Lei de Diretrizes e Bases da educação Nacional

(LDB), promulgada em 1996, é uma lei emanada do congresso Nacional.

Como Lei 9.394196, deve ser cumprida e respeitada.

Convém destacar o que a Sumula 0112013 diz que:

",.. Observa-se um fenômeno recorrente do Poder

Legislativo tanto do Estado de Mato Grosso quanto nos

outros estados e outros níveis deste poder: Legisladores têm
apresentado Projetos de Lei visando alterar a grade

curricular das escolas ou curso ou mesmo incluir conteúdos

em disciplinas existentes. Alguns exemplos podem ser

consultados...".

Pode-se obselar que os projetos de inclusão de matéria

ou disciplinas acabam se replicando pelo país e se repetir com o passar do

tempo, vejamos o que diz a Sumula n" 01/2013/CECTCD:

Disciplina e conÍeúdos que upurecem em proietos de lei e vetsont

sobre os muis diversos temas: Alguns exemplos são Educação

Financeíra, Direito Constitucional, Direito Político-Eleitoral,

SegurançaPública,Cidadania,EnsinoReligiosct,Filosofiae
Sociologia, Trânsito, Iníormirtica, Educação para ct Moral e o

Civismo, Latim, Esperanto, Língua de Trctnco lndígena, Libras -

Língua Brasileira de Sinais, Linguagem de Programaçdo de

Computaclor, Leitura e Educaçtio para as Mídias, EducaçiÍo

Ambiental, História e cultura A.fro-Brasileira e lndígena, Drogas,

Normas Regulamentadorqs de Segurança e Medicinq do Trabalho,

Educaçiio Orçamentaria, Educação l''[utricional e Hábitos

Alimentares, Organização dos Poderes, Cultura de Paz, Música,

Xodrez, Empreendedorismo, etc. Em algttns cosos o que Se cluer no

pr6jeto é expandir para outras séries disciplinares que iá existem,

como Geografia, História, filosofia, etc,

Obviamente neste esforço apaixonado, existe um grande mérito de

boa intenção e cleseio de melhora do ensino, por parte dos

parlamentares, como denota q insistência e a proporção vista acima.

Entretanto, se toclos .fossem atendidos, haveria um número enorme de

clisciplina disputanclo à estática e escassa carga horária dos

estudantes, outra dificuldade se apresentaria aos governantes que

estariqm se debatenclo para gerir as novas habilitações dentro do

quadro de Professores.

Diante de todo o exposto, sabemos que o PROJETO DE

LEI N' 5lll202l, de autoria do Deputado GILBERTO CATTANI, lido na

30o Sessão Ordinária (1610612021), tem mérito e reveste-se de inegável
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interesse público, mas observando a SUMULA N'01/2013/CECTCD, voto

pela REJEIÇÃO, na forma apresentada.

É o Parecer.

III - VOTO DO RELATOR:

PROPOSIÇÃO N" PARECER N"

Pr.5tll?{rzt ü37812í.l2l 0333/2ü21

Referente ao Projeto de Lei (PL) n' 5lll202l, que ooDispõe sobre a

utilizaçáo de pronomes de tratamento e estabelece direito dos cidadãos ao

aprendizado coerente da língua portuguesa"

Entendemos a relevância da Proposição, ao estabelecer que

fique vedado no Estado de Mato Grosso nas escolas públicas e privadas a

utilização de pronomes de tratamento neutros, e primando pelo emprego da

correta língua portuguesa, mas devido a Sumula no }ll2}l3/CECTCD, que

diz: "Não é prerrogativa da Assembleia Legislativa ALTERAR o Currículo

das Escolas com CRIAçÃO de Disciplinas ou INSERçÃO ae conteúdos",

somos contrários à propositura em tramitação.

Pelas ruzões expostas, quanto ao mérito, voto pela

REJEIÇÃO do Projeto de Lei (PL) n" 511t2021, de autoria do Deputado

GILBERTO CATTANI, lido na 30u Sessão Ordinária (1610612021) na forma

apresentada.

I navonevEl.
voro RELATOR: x REJEIÇÃO.

f TRETUDICIDADE (capítulo VIII, Aft. le4).

SPMD/NUS/CSPAS/ALMT, em- de de202l.

ASSINATURA DO RELATOR:
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