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A situação das universidades estaduais, incluindo o
risco de perderem seus objetivos iniciais, a crise do
transporte escolar, que ameaçou dezenas de
municípios, e a falta de investimentos públicos em
ciência e tecnologia em Minas Gerais foram os temas
que motivaram os trabalhos da Comissão de
Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia.

A Comissão examinou e opinou favoravelmente,
por exemplo, à criação de cursos pré-vestibulares
pelas universidades estaduais e à concessão de isenção
da taxa de inscrição aos vestibulares dessas mesmas
universidades, aos alunos carentes das escolas
públicas. Os deputados da Comissão cobraram
intensamente do Governo do Estado o envio do Plano
de Carreiras dos Servidores da Educação, afinal
apresentado pelo Executivo ao final do ano.

A Comissão promoveu, ainda, audiências públicas
e reuniões especiais para debate de outros temas de
interesse, recebendo a visita de autoridades como a
Secretária de Estado de Educação e o presidente da
Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência.
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Conexão Assembléia: Universidade e Cidadania

Secretária expõe política
estadual de educação

Violência nas escolas
preocupa parlamentares

Os dois
pilares da
política
educacional
do governo
Aécio Ne-
ves - a am-
pliação da
duração do

ensino fundamental de oito para nove anos e a oferta
universalizada do ensino médio para o jovem adulto - foram
expostos pela secretária de Educação, Vanessa Guimarães
Pinto, durante reunião da Comissão, no dia 4 de junho. Se-
gundo a secretária, a ampliação do ensino fundamental tem
o objetivo de melhorar a qualidade do ensino no Estado. Nos
últimos anos, Minas Gerais caiu do primeiro para o quarto
lugar num ranking de qualidade do ensino que relaciona os
estados brasileiros. "Os nossos alunos, infelizmente, estão
chegando à metade do curso fundamental sem saber ler e es-
crever", disse. Já a universalização do ensino médio é a saída,
segundo Vanessa Guimarães, para garantir vagas aos estudan-
tes que chegam à 83 série com 17 anos ou mais. "Estes alunos
não podem ser jogados no ensino supletivo" argumentou.

O deputado Dalmo Ribeiro Silva, autor do requerimento
que solicitou a reunião com a secretária de Educação, garantiu
que a Assembléia está disposta a participar do esforço do go-
verno para alterar a realidade atual do ensino no Estado.

O tom dos pronunciamentos dos demais deputados tam-
bém foi de esperança na recuperação do ensino público mi-
neiro, mas houve também muitos questionamentos sobre os
impactos de tal mudança.

A onda de violência que atingiu algumas escolas da ca-
pital, no início de 2003, levou a Assembléia a convocar a
Secretaria de Educação para explicar as ações que vinha ado-
tando em relação ao tema. Em resposta, o Secretário Adjun-
to, João Antônio Filocre Saraiva, compareceu a uma reunião
da Comissão para apresentar o projeto "Escola Viva - Co-
munidade Ativa", com o qual a SEE pretende combater a
violência nas escolas. Ele anunciou que o projeto começa-
ria a ser implantado em 70 escolas estaduais e 36 munici-
pais localizadas em áreas consideradas "de risco social" e que
seria gradativamente estendido às demais escolas de Belo Ho-
rizonte. A inclusão das escolas no programa segue o perfil
de risco de cada uma, identificado em conjunto pelo Centro
de Estudos sobre a Criminalidade (Crisp), da UFMG, e a Po-
lícia Militar de Minas Gerais.

A superintendente de Prevenção da Criminalidade da Se-
cretaria de Defesa Social, Márcia Cristina Alves falou de ou-
tro projeto, o "Fica Vivo", que vem sendo desenvolvido em parce-
ria com entidades como o Clube de Dirigentes Lojistas (CDL), em
caráter experimental nas escolas Belo Ramo e Hugo Werneck, no
Morro das Pedras, região oeste de Belo Horizonte.

A deputada Ana Maria, que presidiu a reunião, disse que
o professor está encurralado nas escolas, acuado. Ex-direto-
ra de escola, ela enfatizou que é necessário um trabalho con-
junto com as famílias: "Nosso trabalho tem de passar pelas
escolas, mas precisa começar na casa do aluno".

A Assembléia lançou em agosto o programa de
parcerias entre o Legislativo e as universidades
mineiras, o "Conexão Assembléia - Universidade e
Cidadania", pelo qual doze instituições de ensino
superior assinaram termo de declaração de intenções
para o desenvolvimento de ações conjuntas nas áreas
de ensino, pesquisa e extensão, que possam contribuir
para a formação de estudantes cidadãos. "O sentido
maior da parceria é congregar esforços para a
formação conjunta desses alunos-cidadãos, associan-
do democracia e conhecimento, política e ciência,
reflexão e ação, para que possamos construir, na
prática, a cidadania que nossa sociedade tanto almeja
e necessita", afirmou o presidente da Assembléia,
deputado Mauri Torres. Os membros da Comissão
estiveram presentes ao ato.

Ferreira Vilela, representando o Fórum das Instituições
Públicas de Ensino Superior em Minas Gerais, conclamou os
presentes a sensibilizarem os governos para que invistam na
ciência e tecnologia, defendeu a parceria entre as universida-
des e as empresas e o desenvolvimento de tecnologias sociais.

O deputado Adelmo Carneiro Leão lamentou que o
percentual de I% destinado pela Constituição Mineira à
Ciência e Tecnologia, "que já é baixo, seja também retórico,
pois não é efetivamente aplicado".

Uma saída para aumentar os recursos para a Ciência e
Tecnologia em Minas seria a criação de um fundo setorial
estadual, proposta pelo presidente da SBPC, Ênio Candotti.
Ele lembrou que instituição desses fundos em nível federal
duplicou os orçamentos de C&T nos últimos anos. Já o
deputado Paulo Piau endossou a idéia de criação dos
fundos setoriais e propôs a formação de uma "Sociedade
dos Amigos da Ciência". O deputado Dalmo Ribeiro Silva
sugeriu a criação de um Fundo do Estado para Ciência e
Tecnologia, nos moldes do já existente Fundo Estadual de
Recuperação do Patrimônio Histórico, Artístico e
Arquitetônico (Funpat).

subsecretário Gilberto Resende dos Santos informou que,
embora tenha investido R$ 36 milhões em 2003, o Estado
não financia integralmente o transporte escolar dos
alunos, "mas apenas ajuda". Ele elogiou a iniciativa de
organização de uma audiência para discutir o assunto e
buscar alternativas de financiamento, uma vez que a lei é
recente e não há disponibilidade orçamentária para arcar
com todo o custo. Uma das propostas apresentadas foi a
inclusão de uma rubrica no Orçamento exclusiva para o
transporte escolar. Outra saída seria o aumento do repas-
se, pelo Governo Federal, de recursos do Fundef.

A crise do transporte escolar em diversas regiões do
Estado, causada principalmente pela redução dos repasses
do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) levou a
Comissão a convocar uma audiência pública para a cidade
de Caratinga, em 29 de setembro. Deputados presentes,
vereadores e autoridades dos sistemas municipal e estadu-
al de ensino prometeram buscar novos recursos para
financiar o transporte escolar, conforme determina lei
federal sancionada em meados de 2003 e que responsabi-
liza o Estado pela manutenção do sistema.

Representando a Secretaria de Estado d Educação, o

A redução de recursos para o financiamento da pesquisa
científica e tecnológica em Minas Gerais foi o tema de
reunião especial convocada pela Comissão, no dia 24 de
setembro. A reunião foi requerida pelo deputado Paulo Piau,
a pedido da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência
(SBPC).

Durante a reunião, o presidente da Fundação de Amparo
à Pesquisa de Minas Gerais (Fapemig), José Geraldo de
Freitas Drumond, reconheceu que as verbas para a pesquisa
em Minas são escassas. Ele lembrou que o percentual de
recursos para a ciência e tecnologia caiu de 3% para I% em
meados dos anos 90, quando foi aprovada a Emenda 17 à
Constituição Estadual. Apesar disso, destacou Drumond, a
Fundação apoiou e financiou cerca de cinco mil projetos
desde a sua criação, há 17 anos. Já o pró-reitor de Pesquisa
da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), José
Aurélio Garcia Bergman, lembrou que o investimento que o
Estado faz em pesquisa é inferior ao de estados como Goiás e
Paraná e significa apenas um terço do que é aplicado em São
Paulo.

O reitor da Universidade Federal de Viçosa, Evaldo

Audiência busca alternativas para transporte escolar

Deputados propõem Fundo de (&T para MinasDeputados sugerem parcerias
para financiar a Uemg

A preocupação da Assembléia com a situação da Universidade do
Estado de Minas Gerais (Uemg) levou à criação de uma Comissão Es-
pecial da Assembléia Legislativa para estudar e propor alternativas
viáveis para a implantação da universidade, que foi criada pela Cons-
tituição mineira de 1989, mas ainda não está inteiramente
implementada, nos termos em que foi idealizada. A Comissão Espe-
cial foi criada em junho, por iniciativa do deputado Domingos Sávio,
e seus trabalhos se estenderam até outubro, tendo acumulado um con-
junto de sugestões para melhorar a situação da Uemg, após ouvir re-
presentantes da própria instituição, de especialistas e das fundações
universitárias do interior, que deveriam ter sido absorvidas. As prin-
cipais conclusões mostraram a necessidade de se buscar alternativas
para a falta de recursos, como parcerias privadas; e a urgência de ha-
ver um trabalho conjunto entre a comissão da Assembléia e o grupo
técnico do governo, que estuda o mesmo assunto. O deputado Domin-
gos Sávio, relator, garantiu que os deputados querem ajudar o gover-
nador na busca de soluções para a Uemg, com seriedade, buscando
um modelo estrutural baseado numa universidade 100% pública e
multicampi.

Reitor explica expansão da
Uni montes em reunião

A ampliação das atividades da instituição e a criação de cursos
emergenciais com recursos de prefeituras e dos próprios alunos na Univer-
sidade Estadual de Montes Claros (Unimontes) geraram polêmica durante
a reunião que a Comissão realizou no dia 7 de maio, em Montes Claros,
com a presença de vários deputados e prefeitos de cidades no Norte de
Minas.

A deputada Ana Maria, autora do requerimento que deu origem à
reunião, questionou a descaracterização da Uni montes frente aos seus
objetivos primordiais, relacionados principalmente ao desenvolvimento
econômico e social da região. "A Unimontes ampliou seu campo de
atuação, deixando de atender às regiões desamparadas para atender a
outras que estão bem assistidas", afirmou a deputada, que disse temer a
privatização da instituição, com o estreitamento da parceria com a Funda-
ção de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino Superior no Norte de Minas
(Fadenor) e com a crescente captação de recursos não-governamentais.

O reitor da Unimontes, Paulo César Gonçalves de Almeida, rebateu as
críticas da deputada. Segundo ele, a Fadenor é fiscalizada pelo Ministério
Público, e a transferência de recursos para a fundação refere-se ao Progra-

ma Integrado do Vale do
Jequitinhonha, viabilizado
pelo Ministério da
Integração Regional. Ele
lembrou que as parcerias e
convênios têm permitido à
universidade angariar
novos recursos, contrapon-
do-se à redução do orça-
mento da instituição, que
caiu de R$ 47,8 milhões,
em 2002, para R$ 45
milhões, em 2003.
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Um balanço
positivo

A tramitação dos
projetos e de
outras proposições
citadas neste
documento pode
ser consultada no
site da Assembléia:
www.almg.gov.br

As comissões
temáticas
realizaram em 2003,
no total, 1.128
reuniões, sendo 54
no interior do
Estado, com a
participação de
aproximadamente
2.400 convidados .
Realizaram, ainda,
40 visitas. Dez das
16 comissões
permanentes
realizaram mais de
40 reuniões e
audiências públicas
cada. A Assembléia
formou, ainda, 62
comissões para
analisar Propostas
de Emenda à
Constituição (PECs)
e 43 para emitir
parecer sobre vetos
totais ou parciais
do governador a
proposições de lei .
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Entencla as siglas
PEC - Proposta de Emenda

Constitucional
PLC - Projeto de Lei Complementar
PL - Projeto de Lei

•. Com três emendas da Comissão, foi
aprovado, no dia 17 de outubro, parecer
favorável ao PL 473/2003, que dispõe
sobre a prática de educação fisica no
Sistema Estadual de Ensino.

•. O PL 177/2003, do deputado Ricardo
Duarte, que trata de critérios de conces-
são de serviços de lanche e bebidas nas
escolas do Estado, também foi objeto de
análise da Comissão, que deu parecer fa-
vorável. O projeto incentiva a promoção
da educação alimentar e nutricional em
escolas públicas e privadas.

•. A inclusão na grade curricular dos en-
sinos médio e fundamental da discipli-
na Educação Ambiental, de forma cla-
ra e precisa, facilitando o entendimento
e a aplicação da lei estadual em vigor,
a 10.889, de 1992, prevista no PL 410/
2003, do deputado Miguel Martini, re-
cebeu parecer favorável da Comissão.

•. A Comissão manifestou-se favoravel-
mente à criação, pelas universidades es-
taduais, de um curso preparatório de in-
gresso ao ensino superior, para os alu-
nos que comprovarem carência financei-
ra e obtiverem 75% de freqüência e
aproveitamento no curso médio. A cria-
ção desse pré-vestibular está prevista no
PL 303/2003, do deputado Pastor
George.

•. A Comissão pronunciou-se favoravel-
mente ao PL 378/2003, do deputado
Emlano Batista, que prevê a isenção de
cobrança da taxa de inscrição aos con-
cursos vestibulares das universidades es-
taduais para os alunos das escolas pú-
blicas que comprovarem carência .

•. A Comissão aprovou, com emendas, o
PL 1.182/2003, do deputado Antônio
Júlio, que estabelece diretrizes para que
as instituições universitárias do Sistema
Estadual de Ensino desenvolvam progra-
mas educacionais e atividades pedagó-
gicas, visando o combate ao analfabetis-
mo e à desnutrição.
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