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Repúdio.  Indignação.  Revolta.  Foram  esses  os  sentimentos  que  tomaram  conta 

daqueles que se sentiram traídos com a aprovação da emenda ao Projeto de Lei n. 01/03, na 

Sessão Extraordinária  de  21 de  janeiro  de 2003,  na  Câmara  dos  Vereadores  de  Feira  de 

Santana/BA.

O projeto de lei,  de autoria do chefe do Poder Executivo local, trata do serviço de 

transporte  coletivo  municipal.  Ocorre que a  emenda apresentada  pelo  vereador  Humberto 

Cedraz propunha a alteração dos arts. 41 (referente aos isentos do pagamento da tarifa), 42 

(do direito dos estudantes à meia-passagem) e 86 (pugnando pela revogação de mais de 20 

leis municipais).

Muitos foram os argumentos utilizados pelos edis contrários à aprovação da malfadada 

emenda  (entre  eles  José Neto,  Messias  Gonzaga e  Capitão  Germano).  Todavia,  a  grande 

maioria dos parlamentares quedou-se inerte, sequer apresentando argumentos que levassem a 

crer que a aprovação da emenda seria benéfica à população.

A Lei Orgânica é para o Município o mesmo que a Constituição Federal (CF/88) é 

para o Brasil: a sua lei maior. Contudo, a Lei Orgânica não pode ferir a Constituição Estadual, 

tampouco nenhuma das duas pode conter dispositivos que venham a ser contrários à CF. 

Assim sendo, vale lembrar ao deputado estadual eleito, o Sr. Humberto Cedraz, atual 

vereador  desta  cidade,  que  o  Brasil  tem como  fundamentos  a  soberania,  a  cidadania,  a 

dignidade  da  pessoa  humana,  os  valores  sociais  do  trabalho  e  da  livre  iniciativa e  o 
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pluralismo político. Não foi em vão que o legislador constituinte insculpiu na Carta Magna, 

em seu art.  1.º,  que o nosso País deve ser soberano em seus atos,  País este composto de 

cidadãos, os quais deverão ter uma vida digna.

Vida digna não significa ir da escola para casa e da casa para a escola. Vida digna 

significa viver e não apenas sobreviver. As pessoas são estudantes na segunda, terça, quarta, 

quinta, sexta, sábado e domingo, pela manhã, à tarde e à noite. O estudante que não pode 

custear integralmente sua passagem de ônibus durante a semana é o mesmo estudante que não 

pode pagar a tarifa do transporte coletivo nos domingos e feriados.

Estudar não significa confinamento em sala de aula. A educação é direito de todos e 

dever  do  Estado  (leia-se Poder  Público)  e  da  família,  devendo  ser  incentivada  com  a 

colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o 

exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. É o que dispõe o art. 205 da CF/88.

Não basta ao Poder Público, seja ele municipal, estadual ou federal, apenas criar as 

instituições de ensino, cabendo a cada um deles, de acordo com as competências legislativa e 

administrativa conferidas pela Carta Magna, criar condições para que a população venha a 

usufruir dos serviços educacionais oferecidos.

A emenda é flagrantemente inconstitucional. Pior ainda é a justificativa apresentada 

por seu autor. Afirmar que muitas crianças são matriculadas nas escolas apenas para terem 

direito  à  meia-passagem,  sem sequer freqüentarem às  aulas,  deixa patente  que a  Casa da 

Cidadania não está fazendo jus à alcunha. Se as crianças não estão freqüentando os bancos 

escolares,  cabe  ao Poder  Público zelar,  junto aos pais  ou responsáveis,  pela  freqüência  à 

escola, em observância ao art. 208, § 3.º, da Constituição Republicana. Portanto, a evasão 

escolar  (se  é  que  esta  é  a  verdadeira  preocupação!)  não  deve  ser  remediada  com  o 

cerceamento de um direito.

Ademais,  extirpar  direitos  daqueles  que,  por  um motivo  ou  outro,  não  tiveram a 

oportunidade de em idade própria concluir o 1.º e/ou 2.º grau, é um ato de extrema covardia.  

Retirar dos alunos de curso supletivo o direito à meia-passagem, é incentivar o analfabetismo 

cívico. Tal raciocínio se aplica àqueles que buscam cursos de graduação. O que seriam, então, 
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os estudantes de curso pré-vestibular? Diante de tal quadro, poderíamos dizer que eles (alunos 

de  cursinho)  e  os  alunos  de  supletivo,  seriam  verdadeiros  heróis,  caso  conseguissem 

permanecer estudando frente a tantas adversidades.

Estamos  tratando  apenas  de  alguns  aspectos  referentes  aos  estudantes,  porém  a 

emenda aprovada possui diversas disposições contrárias à dignidade da pessoa humana, ao 

bom senso, à justiça social, sem se falar das incongruências de cunho jurídico.

Muitos  dizem  que  o  povo  brasileiro  é  carente  de  heróis,  de  pessoas  que  sejam 

símbolos no combate pela justiça. No entanto, o mundo não precisa de heróis invencíveis, mas 

de pessoas comuns, que saibam não desistir nunca. E tenham certeza: não desistiremos!

Feira de Santana/BA, 21.JAN.2003.
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