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Foi escrita na última quarta-feira, 
dia 10/12, mais uma página da 
triste história da educação pública 

neste país. Os deputados estaduais leva-
ram ao plenário da Alerj para votação a 
proposta de emenda ao Projeto de Lei 
2912/2014, que obrigaria o Governo do 
Estado a cumprir a Constituição esta-
dual e destinar 6% da receita tributária 
líquida às universidades estaduais. No 
entanto a proposta não conseguiu esca-
par ao veto do poder Executivo. A quan-
tidade mínima de votos necessários para 
derrubar o veto eram 36, ou seja, 60% 
dos legisladores que registraram pre-
sença no início da sessão ordinária (60 
deputados no total). No entanto, no mo-
mento da votação da emenda em plená-
rio, 16 deputados se retiraram para es-
vaziar e dificultar a votação por quórum 
qualificado. Dos 44 deputados que se 
mantiveram no local, apenas 29 foram 
favoráveis à emenda e 15 deputados ma-
nifestaram voto contrário a aprovação.

O autor da emenda, deputado Comte 

Alerj não aprova emenda dos 6% 
para Universidades estaduais

Servidores acompanham sessão que poderia ter garantido os 6% para as universidades públicas estaduais

Bittencourt (PPS), argumentou que en-
quanto três universidades estaduais 
paulistas – USP, Unesp e Unicamp – fi-
guram entre as 100 melhores universi-
dades numa lista que inclui os países 
que formam os Brics (Brasil, Rússia, 
Índia, China e África do Sul) e mais 17 
economias emergentes, a Uerj, maior 
universidade estadual do Rio de Janei-
ro, não é mencionada. Comte também 
ressaltou que países da América do Sul 
como Chile e Argentina possuem prê-
mios Nobel, honrarias concedidas a 
pesquisadores acadêmicos e instituições 
que produzem pesquisas relevantes para 
a sociedade e ao planeta, ao passo que o 
Brasil não possui nenhuma. E finalizou 
apontando a vinculação orçamentária 
como uma das principais razões para 
que esses indicadores de qualidade uni-
versitária não sejam tão altos no Estado 
do Rio de Janeiro quanto nos demais 
exemplos apresentados. Em São Paulo, 
o orçamento das universidades estadu-
ais está atrelado à arrecadação do ICMS 

(Imposto sobre Circulação de Mercado-
rias e Serviços), o que garante, inclusi-
ve, uma previsão dos recursos que serão 
disponibilizados. Segundo dados apre-
sentados pelo parlamentar, só a USP re-
ceberá R$ 5 bilhões em 2015, enquanto 
que as quatro universidades fluminenses 
têm orçamento previsto de 1,3 bilhão 
para 2015. Ainda segundo Comte, este 
montante representa 3,6% da receita tri-
butária líquida.

Ao final da votação, Comte Bitten-
court ainda afirmou lamentar que de-
putados que conseguiram na Alerj a 
aprovação da construção de um cam-
pus da Uerj em seu território eleitoral 
tenham votado contra a emenda, o que 
contribuiria para a manutenção das ins-
tituições. Vale ressaltar que é um desejo 
antigo das universidades públicas esta-
duais ampliarem sua interiorização e 
promover o desenvolvimento tecnológi-
co, atendendo as necessidades de todas 
as regiões do Estado. No entanto, para 
que esse processo de interiorização seja 
feito com qualidade, é necessária a dota-
ção orçamentária que atenda tais inves-
timentos das universidades.

Reitores ausentes

Apesar da pauta de votação tratar di-
retamente sobre o orçamento das quatro 
universidades estaduais, os reitores de 
Uerj, Uenf e Uezo, além do presidente 
do Cecierj, não compareceram à sessão 
e nem enviaram representantes. Coube 
única e exclusivamente à Diretoria Exe-
cutiva do Sintuperj e alguns servidores 
da Uerj, bem como a Diretoria da As-
duerj e alguns professores, ocuparem as 
galerias da Alerj e representar os anseios 
das instituições por mais investimentos 
na Educação Superior de nosso Estado.
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Votantes a favor: André Ceciliano (PT) / Andreia do Charlinho (PDT) / Átila Nunes (PSL) / Bebeto (Solidariedade) / Car-
los Minc (PT) / Cidinha Campos (PDT) / Claise Maria (PSD) / Clarissa Garotinho (PR) / Comte Bittencourt (PPS) / Dionísio 
Lins (PP) / Dr. José Luiz Nanci (PPS) / Enfermeira Rejane (PCdoB) / Felipe Peixoto (PDT) / Flávio Bolsonaro (PP) / Geraldo 
Moreira (PTN) / Gilberto Palmares (PT) / Graça Pereira (PRTB) / Inês Pandeló (PT) / Janira Rocha (PSOL) / Luiz Martins 
(PDT) / Luiz Paulo (PSDB) / Marcio Pacheco (PSC) / Marcos Soares (PR) / Nilton Salomão (PT) / Paulo Ramos (PSOL) / 
Ricardo Abrão (PDT) / Roberto Dinamite (PMDB) / Samuel Malafaia (PSD) / Wagner Montes (PSD).

Votantes contrários: André Correa (PSD) / Bernardo Rossi (PMDB) / Chirstino Áureo (PSD) / Coronel Jairo (PMDB) 
/  Dica (PMDB) / Domingos Brazão (PMDB) / Édino Fonseca (PEN) / Edson Albertassi (PMDB) / Graça Matos (PMDB) 
/ Iranildo Campos (PSD) / Marcos Abrahão (PTdoB) / Paulo Melo (PMDB) / Rafael do Gordo (PMDB) / Rosenverg Reis 
(PMDB) / Thiago Pamplona (PSD).

Além dos deputados que votaram contra a emenda, 16 parlamentares marcaram presença mas se ausentaram do Plenário 
no momento da votação. Com isso, esses deputados criaram um falso quórum de 60 presentes, elevando o número mínimo 
de votos necessários à aprovação da emenda para 36. Para se ter uma ideia, se for levado em consideração apenas o número de 
votantes: 44, os 29 votos favoráveis à emenda representam 65%. Para a aprovação, eram necessários 60% de aprovação pelos 
presentes. Confira abaixo os parlamentares que se ausentaram durante a votação:

André Lazaroni (PMDB) / Armando José (PSB) / Chiquinho da Mangueira (PMN) / Fábio Silva (PMDB) / Geraldo Pudim 
(PR) / Gustavo Tutuca (PMDB) / Marco Figueiredo (PROS) / Marcos Vinícius (PTB) / Marcelo Simão (PMDB) / Mirian Rios 
(PSD) / Pedro Augusto (PMDB) / Pedro Fernandes (Solidariedade) / João Peixoto (PSDC) / Waguinho (PMDB) / Xandrinho 
(PV) / Zaqueu Teixeira (PT).

Confira a lista de deputados que votaram a favor 
e contra as universidades estaduais:

A assembleia de homologação foi conduzida pela Comissão Eleitoral, que teve como presidente Dliza Mello

A Comissão do Processo Eleitoral 
do Sintuperj quadriênio 2015-
2018 homologou os resultados 

finais das eleições para a nova diretoria 
do Sintuperj. Composta pelos membros 
Dilza Mello, José Carlos Gomes e César 
Castro, a Comissão fez a leitura das atas 
de apuração dos votos para a Diretoria 

Executiva, Conselho Fiscal e Delegacias 
Sindicais do Hupe e da Uenf, realizada 
no último dia 28 de novembro.

A presidente Dilza acrescentou que 
os trabalhos do colegiado prosseguem 
até o dia 12 de janeiro, data da posse da 
nova diretoria a ser realizada na Capela 
Ecumênica. Além disso, desejou à chapa 

vencedora um mandato de muitas lutas 
e vitórias e que ela represente bem a ca-
tegoria.

Com a experiência de já ter sido 
coordenador geral do Sintuperj, César 
Castro iniciou suas palavras destacando 
que a palavra sindicato significa “união”. 
Nesse sentido, ele ressaltou a importân-
cia desta para os trabalhos da nova di-
retoria. “A próxima diretoria vai encarar 
uma luta desigual. A nova bancada da 
Alerj é a mais retrógrada da história. O 
sindicato vai ter que trabalhar muito e 
vai precisar da categoria. Ele vai ter que 
unir todas as forças políticas, pois não 
dá para caminhar dividido. Juntos, so-
mos invencíveis”, concluiu.

Ele ainda agradeceu ao sindicato 
pela estrutura e liberdade dadas aos 
trabalhos da Comissão Eleitoral, ressal-
tando a tranquilidade no transcorrer do 
pleito. E destacou o empenho de todos 
os funcionários administrativos do Sin-
tuperj, ressaltando a disposição destes 
que ele classificou como uma “equipe de 
primeira”.

Homologadas as eleições do Sintuperj


