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ParaTod s

um direito social bombardeado
pelo governo do Paraná

EDUCAÇÃO PÚBLICA,

O governo do PSDB, no Paraná, está fa-
zendo uma série de tentativas para desmontar 
o sistema de ensino público e desestabilizar 
seus trabalhadores, professores e funcioná-
rios. Desde o fatídico 29 de abril de 2015, 
quando lançou bombas sobre os professores 
no Centro Cívico, em Curitiba, o governador 
do Paraná vem patrocinando os mais variados 
ataques à educação. Entre os principais estão 
um plano de fechamento de escolas públi-
cas, suspenso após a reação da comunidade, 
e uma proposta que pune professores que 
abordarem temas políticos em sala de aula.

Como se não bastasse o arroxo salarial 

imposto à categoria, o governo tucano ensaiou 
o fechamento de várias escolas, mas come-
teu o erro de ignorar a opinião da população 
sobre a proposta. A comunidade se reuniu e 
combateu a ideia, que acabou “engavetada” 
na Secretaria de Educação, onde foi gestada.

Já o chamado projeto “Escola Sem Parti-
do”, assinado por deputados incentivados pelo 
Palácio Iguaçu, pretende sufocar o senso crítico 
na educação, ferindo um dos princípios básicos 
do ensino. A Constituição Federal, no artigo 5º, 
estabelece a liberdade de aprender, ensinar, pes-
quisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber.

“Nós temos divergências profundas em 

relação a esta proposta que, da forma que está 
expressa alcança todos os níveis de ensino, do 
básico ao superior, e também às instituições 
de ensino particular”, disse o deputado Tadeu 
Veneri, um dos organizadores de audiência 
pública para debater este tema, realizada no 
início de novembro.

Também neste semestre, o governo 
mudou as regras das eleições para diretores 
das escolas, reduzindo o peso dos votos dos 
professores. Sob a alegação de implantar o 
voto universal, o governo do Paraná encon-
trou uma fórmula para tentar aumentar seu 
poder de influência na direção das escolas. 



Empresas de ônibus 
são obrigadas a 
revisar tarifa

Tentou e recuou!

Governador deve explicações
sobre temporada em Paris

Defensoria Pública precisa de mais recursos

O Tribunal de Contas do Estado 
manteve a determinação de revisar o va-
lor da tarifa de ônibus em Curitiba. Em ja-
neiro de 2012, o TCE havia determinado a 
redução da tarifa técnica – paga pela Urbs 
às empresas – em R$ 0,43 – após audito-
ria no transporte coletivo.

A conclusão da auditoria é que deve-
riam ser retirados da planilha de custos da 
tarifa vários itens: custo dos ônibus Hibri-
bus, despesas com o fundo assistencial dos 
motoristas e cobradores, custos com de-
preciação e remuneração de investimentos 
em edificações e o custo de kit inverno. As 
empresas recorreram, mas o TCE rejeitou o 
recurso, estabelecendo prazo de trinta dias 
para a Urbs adotar a medida.

Periodicamente, o governador do 
Paraná ameaça vender as ações da Co-
pel e Sanepar. Embora publicamente jure 
que nunca pensou no assunto, o governo 
enviou aos deputados um projeto de lei 
de aumento de impostos, onde embutiu 
um artigo que permitia vender ações de 
empresas públicas e de economia mista 
sem a prévia análise dos deputados es-
taduais. A obrigação está prevista na lei 
15.608, de agosto de 2007. Diante das 
manifestações contrárias, o governo re-
cuou e, em vinte e quatro horas, mudou 
o projeto e retirou o artigo. 

As contas não fecham! 
Parecer do Ministério Público junto ao 

Tribunal de Contas do Paraná recomendou a 
desaprovação das contas do governo do Para-
ná do ano de 2014 por prática de “pedaladas” 
fiscais. Ou seja, o parecer acusa o governo 
de manobrar as contas para atingir as metas 
fiscais. Segundo o parecer dos promotores, o 
governo estadual havia previsto no orçamento 
que terminaria o ano com superávit de R$ 2,3 
bilhões, mas acabou fechando 2014 com défi-
cit de R$ 177,9 milhões.

O relatório aponta ainda que o atual 

governo não respeita os investimentos mí-
nimos na área de saúde há quatro anos. 
Conforme o documento, o governo deixou 
de aplicar R$ 1,2 bilhão em saúde, entre os 
anos de 2011 e 2014. “O déficit ocasiona 
dano social com nefasta consequência para 
o funcionamento global do sistema público 
de saúde”, diz o parecer. O documento deve 
ainda ser analisado pelos conselheiros do Tri-
bunal de Contas e, posteriormente, cabe aos 
deputados estaduais julgarem a prestação de 
contas do Governo. 
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 Você sabia que...

... a bancada aliada ao governo rejeitou 
requerimento para explicar a prorrogação 
de dezesseis contratos no valor total de 
R$ 70, 2 milhões pelo governo do estado 
com empresas que fornecem refeições 
para o sistema penitenciário?

... desde 2011, o deputado Tadeu Veneri 
vem denunciando suspeitas de irregula-
ridades nos contratos de algumas des-
sas empresas ao Ministério Púbico Esta-
dual e ao Tribunal de Contas do Estado?

Execução do orçamento da Defensoria Pública
Ano Dotação Inicial Autorizado Empenhado
2011 28.784.287,00 7.326.216,00 3.730.133,02
2012 47.000.000,00 39.450.200,00 23.794.440,93 
2013 47.000.000,00 47.000.000,00 20.275.356,91
2014 47.000.000,00 59.850.709,00 37.189.596,59
2015 140.000.000,00 43.783.213,00 35.517.556,29

Em outubro, o governador do Paraná, 
Beto Richa (PSDB), passou dois dias em Pa-
ris, a capital da França, às custas do dinheiro 
público, sem nenhum compromisso oficial. A 
alegação de que fez uma escala, no caminho 
para a China, caiu por terra quando o jornal 
Folha de S.Paulo mostrou que havia outros 
voos disponíveis para o governador seguir 
viagem, sem necessidade do “séjour” (tempo-
rada) em Paris. 

O episódio da parada em Paris ocorreu 
durante a mais recente viagem do governa-
dor ao exterior, quando a agenda oficial pre-
via compromissos na China, Russia e França, 
nesta ordem. A bancada de Oposição, lidera-
da pelo deputado Tadeu Veneri (PT), tentou 
aprovar um pedido de informações sobre os 
motivos da viagem, a identificação dos inte-
grantes da comitiva e os resultados para o 

Proposta de emenda ao projeto de orça-
mento do Estado para 2016 destina à Defenso-
ria Pública do Paraná R$ 100 milhões no próxi-
mo ano. A emenda, de autoria do presidente 
da Comissão de Direitos Humanos e Cidadania, 
deputado Tadeu Veneri (PT), assinada por vá-
rios deputados, é uma tentativa de ajudar a ins-

Estado, mas o bloco governista não aprovou 
o requerimento. 

Entretanto, o movimento “Direito Para 
Todos” ingressou na Justiça que, em uma pri-
meira decisão, determinou ao governador que 
esclareça os gastos com a “parada técnica” em 
Paris e forneça os dados dos seus acompa-
nhantes, assim como a função de cada um na 
temporada em Paris. 

tituição que enfrenta muitas dificuldades para 
prestar assistência jurídica à população carente. 

Na proposta do governo em discussão 
na Assembleia Legislativa, a verba prevista 
para a Defensoria Pública é de R$ 44, 4 mi-
lhões. O montante é insuficiente para que a 
instituição cumpra o seu papel. 

Veneri pediu informações em plenário

TC realizou auditoria no 
transporte coletivo Fo
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Judiciário do Brasil é 
o mais caro do mundo!

Trabalhadores 
apresentam 
Pauta Pelo Brasil

PRESTAÇÃO DE CONTAS - 2015 

Um estudo, ainda em andamento, de autoria de dois 
professores, um brasileiro e um americano, mostrou que o 
Judiciário consome 1,2% do Produto Interno Bruto (PIB), ou 
seja, da riqueza produzida no Brasil. Luciano da Ros, da Uni-
versidade Federal do Rio Grande do Sul, e Matthew Taylor, 
da Universidade Americana, de Washington, divulgaram uma 
prévia do estudo apontando que o Judiciário brasileiro é o 
mais caro do Ocidente.

Na Alemanha, o gasto do PIB com o Judiciário correspon-
de 0,32%, enquanto em Portugal é de 0,28%. E assim por dian-
te: Itália (0,19%), Inglaterra (0,14%), Estados Unidos (0,14%).

A folha de pagamento de pessoal é o que mais consome 
recursos no Judiciário brasileiro. De acordo com o estudo, o 
salário médio de um servidor do Judiciário é de R$ 10, 8 mil 
mensais. Ainda segundo a prévia do estudo, o que também 
pesa nesta conta é o número de benefícios recebidos pelos al-
tos cargos do Judiciário. Como por exemplo, o auxílio-moradia, 
no valor de R$ 4,3 mil mensais. Ou Diárias de até R$ 5,4 mil 
pagas a juízes auxiliares de ministros do STF (Supremo Tribunal 
Federal), ou o auxílio-livro de R$ 3,2 mil mensais recebido por 
magistrados em Goiás, e o auxílio-taxi pago no Rio de Janeiro, 
no valor de R$ 123, 80 ao dia. 

Na campanha salarial deste ano, os 
petroleiros colocaram em primeiro lugar a 
defesa da empresa, ameaçada por cortes de 
investimentos, interrupção de obras, venda 
de ativos e cancelamento de projetos. A Pe-
trobras também tem sido alvo de ataques dos 
interesses internacionais representados em 
projeto do senador José Serra (PSDB), que 
tira da empresa a exclusividade para explorar 
o pré-sal, reduzindo também o repasse de re-
cursos para educação, Fundo Social e da saú-
de e outras áreas para as quais está destinada 
a maior parte dos royalties. 

 As negociações avançaram e será for-
mado um Grupo de Trabalho, que terá ses-
senta dias para discutir as propostas da Pauta 
Brasil, incluindo mudanças no Plano de Ne-
gócios e Gestão da Petrobrás. A abertura da 
empresa para a discussão dos seus rumos foi 
uma das vitórias do movimento.

Em audiência pública realizada pela Comissão de Direitos Humanos e Cidadania, presidida 
pelo deputado Tadeu Veneri (PT), representantes de instituições que atuam no sistema de 
socioeducação do Paraná debateram a destinação e a aplicação dos recursos para a área. 
“Temos hoje muitos Centros de Socioeducação (Cense) que estão em situações que não 
são as recomendadas, com problemas de segurança, alimentação, estudo e ressocialização. 
Então precisamos fazer uma reflexão sobre os caminhos tomados pelos Censes nos últimos 
anos e quais os caminhos que nós podemos tomar agora, para melhorar”, afirmou Veneri. 

A 15ª Sessão do Fórum Permanente de Controle e Fiscalização dos Recursos da Educação foi 
realizada em Guarapuava nos dias 5 e 6 de novembro. O Fórum do Fundeb foi criado há dez 
anos quando o deputado estadual Tadeu Veneri era presidente da Comissão de Educação da 
Assembleia Legislativa, com a proposta de debater o controle social sobre o uso dos recursos 
que financiam a educação. No início de 2016, o Fórum irá se reunir na Lapa. 

 Agosto Setembro Outubro

Combustíveis 6.158,61 6.292,20 6.289,62
Passagem/Hospedagem 1.563,47 1.419,09 359,21
Mat. Escritório 447,50 785,00 986,00
Copa/Cozinha 275,17 185,04 116,99
Informática 1.520,00 4.797,00 2.100,00
Telefone 1.310,68 860,17 726,21
Copel/Sanepar 273,13 94,05 0,00
Alimentação 1.169,21 1.462,49 439,88
Gráfica 350,00 9.000,00 200,00
Periódicos 1.018,96 1.019,27 1.096,54

Imposto/Taxas 386,77 0,00 0,00
Locações Imóveis 3.500,00 4.700,00 5.184,12

Taxis/Pedágio 350,04 407,10 471,62
Locação Veículos 7.881,53 7.728,06 3.004,00
Áudio/Foto/Vídeo 600,00 600,00 600,00
Limpeza/Conservação 0,00 182,69 0,00
Correios 0,00 0,00 10.203,27
Serv Ativid Parlamentar 0,00 698,00 0,00
Total 26.805,07 40.230,16 31.777,46

Manifestação em Brasília

Em debate com a sociedade:



Falta transparência no planejamento
de Curitiba, diz especialista

A Lei do Plano Diretor define a função social da 
cidade e da propriedade urbana, além de organizar o 
crescimento e o funcionamento do município. Curitiba 
reformulou seu Plano Diretor este ano. Conversamos 
com o Arquiteto e Urbanista, especialista em Políticas 
de Solo na América Latina, Alexandre Pedrozo, sobre 
as principais mudanças ao Plano Diretor.

ParaTodos: A revisão anterior do Plano Diretor de 
Curitiba foi em 2004. Neste período, houve uma solução 
urbana que se destacasse na cidade?

Alexandre: Nos últimos anos, houve iniciativas 
para humanizar o trânsito e privilegiar modais não mo-
torizados e o transporte coletivo. Esta talvez seja a marca 
mais interessante da atual gestão no âmbito das políti-
cas setoriais ligadas ao urbanismo. Ainda que tímidas 
frente à necessidade de qualificação do nosso sistema 
de transporte, as novas faixas exclusivas para ônibus, 
ciclovias e vias compartilhadas são soluções urbanas 
necessárias e coerentes com os princípios contidos no 
Plano Diretor municipal e no Estatuto da Cidade.

Caso Curitiba intensifique planos, projetos e as rea-
lizações neste sentido, em termos de mobilidade pelo 
menos, estaremos num bom caminho. Restará associar 
esta política de humanização e democratização do trânsi-
to com os instrumentos que podem democratizar o uso 
do solo urbanizado e tornar a cidade mais acessível e 
humana, em especial, em relação à política de moradia.

 
ParaTodos: Neste novo projeto, dez anos depois 

conforme prazo previsto na lei, quais foram as principais 
mudanças no texto elaborado pelo Ippuc (Instituto de 
Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba)?

Alexandre: O novo projeto de lei trouxe regu-
lamentações importantes no seu texto original. Um 
exemplo é a regulamentação do PEUC - Parcelamento, 
Edificação e Uso compulsórios. Este instrumento é fun-
damental para uma política de reforma urbana e utiliza-
ção sustentável do solo urbanizado. Em outras palavras 
combate a retenção especulativa dos imóveis em áreas 
infraestruturadas e força o lançamento de imóveis não 
utilizados ou subutilizados no mercado. É um instru-
mento que “já vem tarde”, pois foi regulamentado pelo 
Estatuto da Cidade, Lei Federal 10.257 de 2001. 

ParaTodos: E as modificações ao texto feitas pela 
Câmara desfiguraram a proposta? 

Alexandre: As emendas aprovadas, em geral, tra-
zem vários textos genéricos, com princípios importantes 
para política municipal e que não afetam o cotidiano da 
gestão urbana. Por outro lado, as emendas que trouxe-
ram algum detalhamento são preocupantes pois distri-
buem incentivos construtivos ou isenções que afetam as 
estratégias de desenvolvimento da cidade, sem coerência 
ou debate público prévio. Foram inseridas estratégias es-
paciais, incentivos construtivos que alteram a paisagem e 
a política de cobrança por potencial construtivo adicional. 
Desta forma são alterados usos, formas de ocupação e, 
uma das questões mais importantes, a possibilidade de 
financiamento da política habitacional de interesse social 

e da urbanização de áreas vulneráveis. Neste último tema 
existe uma perspectiva interessante na lei, por meio das 
emendas, com o estabelecimento de metas, indicadores 
e da publicidade contínua dos efeitos e da utilização dos 
instrumentos urbanos. A criação de um fundo específico 
- Curitiba mais Humana - por exemplo, pode abrir um 
campo importante de diálogo e controle social sobre a 
prioridade do investimento urbano.

ParaTodos: Outros avanços poderiam ser des-
tacados?

Alexandre: Também houve um avanço em princí-
pios e diretrizes relativas a regularização fundiária e respei-
to a história destas comunidades em situação vulnerável 
e irregular, e muitas vezes de risco, que são produto de 
nossa política urbana e desigualdade social. Em relação 
as possibilidades de financiamento da política habitacio-
nal, é necessário resolver um aparente conflito entre (i) 
incentivos, que significam a redução da arrecadação via 
outorga do potencial construtivo, (ii) artigos que indicam 
que toda alteração de parâmetros construtivos da lei vi-
gente se dará por meio de outorga, detalhada na lei de 
zoneamento e demais normas específicas.

 Um exemplo é a “redução de 25% (vinte e cinco 
por cento) na cobrança do valor total referente ao poten-
cial construtivo utilizado no empreendimento” frente a 
outro artigo “. Não será concedido benefícios de isenção 
para outorga onerosa do direito de construir para novas 
edificações, exceto habitações de interesse social “. Esta 
contradição, resultado do tramite do projeto, reforça que 
o caminho do planejamento curitibano foi ainda mais tor-
tuoso e pouco transparente. O verdadeiro debate público, 
com tempo suficiente para apropriação, construção técni-
ca e política não ocorreu e, portanto, fragiliza ainda mais 
as estratégias e instrumentos de desenvolvimento urbano 
de Curitiba. Qualquer boa intenção técnica será engolida 
por quem historicamente financiou campanhas, elegeu e 
orientou a vontade legislativa da cidade.

 
ParaTodos: Qual é a marca deste novo planeja-

mento da cidade?
Alexandre: Este “novo” planejamento é, na verda-

de, o velho planejamento com a velha falta de demo-
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cracia e a falta de ousadia, além do velho compromisso 
explícito com segmentos econômicos que lucram com a 
terra urbanizada em detrimento dos princípios contidos 
no plano diretor vigente. Nada novo na política urbana 
brasileira. O novo é que a prefeitura de Curitiba, como 
todas as demais prefeituras brasileiras, deve, por exigên-
cia legal, realizar um processo participativo. O problema 
é que parte dos gestores entende ou reduz a participa-
ção a eventos como audiências públicas, com o registro 
de perguntas e com algumas respostas. A principal de-
fesa é o número total de “eventos participativos”. Estes 
são realmente importantes, mas não permitem uma 
construção democrática. Em quais e quantos destes 
eventos foi publicado e debatido o projeto de lei? Os 
movimentos que integraram a frente MOBILIZA, que 
debateu e sugeriu um conjunto expressivo de alterações 
no plano, avalia que o Projeto de Lei que chegou a Câ-
mara Municipal seria o mesmo, com ou sem audiên-
cias. A tal “plenária expandida” final do CONCITIBA foi 
orquestrada, controlada e sem legitimidade e substituiu 
uma verdadeira Conferência Municipal, que deveria 
costurar as propostas com toda publicidade e conflito 
inerente a um processo democrático.

A abertura para uma verdadeira construção coletiva, 
em espaço e tempo apropriados, não existiu. O problema 
é que esta posição abriu uma oportunidade na Câmara 
para emendas pouco debatidas com a sociedade e que 
distorceram instrumentos e estratégias.

ParaTodos: Nesta discussão, alguns grupos se 
mobilizaram mais que outros. De acordo com docu-
mento dos sindicatos dos Engenheiros (Senge) e dos 
Arquitetos (Sindarq), o texto final beneficia indevida-
mente determinados bairros ou setores (imobiliário, 
principalmente) que comprometeriam o crescimento 
ordenado da cidade. É verdade?

Alexandre: É verdade. o resultado de um plano dire-
tor e do seu detalhamento em leis de uso do solo tende a 
beneficiar (por meio de parâmetros urbanísticos, em espe-
cial o potencial construtivo) áreas em detrimento de outras. 
Esta decisão deve estar ligada a um modelo de estrutura-
ção urbana - que no passado materializou parcialmente 
as nossas vias estruturais - mas também a capacidade de 
infraestrutura do bairro e projeto de paisagem, entre ou-
tros fatores. No entanto, a “guerra” privada por coeficientes 
de aproveitamento é camuflada por outros argumentos e 
resulta sempre num crescimento “ordenado” pelo capital 
imobiliário e detrimento de um projeto coletivo.

O problema maior não é a diferença de potenciais 
construtivos entre bairros e zonas, mas a outorga gratui-
ta de m2 ou descontos, denominados oficialmente de 
“incentivos”. Como disse anteriormente, estes incentivos 
atingem, positivamente, apenas proprietários. Não redu-
zem o custo final do imóvel, apenas ampliam o resultado 
dos proprietários. Construtoras e compradores de imóveis 
são afetados negativamente por incentivos deste tipo e 
tendem a buscar áreas cada vez mais periféricas da região 
metropolitana. É a produção histórica de uma cidade dis-
persa, precária e com alto custo de manutenção.

Alexandre: não houve construção coletiva


