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Assembléia Legislativa
de Minas Gerais

Educação,
Cultura, Ciência

e Tecnologia

"O parlamento é a
essência da

democracia e a
Comissão é onde o

povo tem espaço
para reclamar,

sugerir, criticar,
denunciar. Esse

espaço que os
mineiros têm,, na

Assembléia garante
que a democracia

seja participativa."

Leia flCSU ediçuo
Audiências debatem educação pública
Denunciado descaso contra C&T
Professores protestam contra aposentadorias
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A defesa
permanente da
educação pública

A preocupação com a situação dos

mais de 100 mil servidores designados da

Educação, ameaçados de perderem suas

vagas cm função do concurso público

aberto pelo Estado. foi um dos temas de

maior mobilização da Comissão, em todo

o ano. Mas a situação da educação pública

cm Minas Gerais. em geral, foi analisada e

debatida, desde a falta de vagas para a

educação infantil, na esfera pública, até o

descaso com as universidades estaduais.

O dcscumprimcnto da norma

constitucional que reserva 1% das verbas

orçamentárias para a Ciência e Tecnologia

e denúncias a respeito da exclusão da

populac() negra Foram outros temas que

ocurram a agenda de debates e

dcl craçõcs da Comissão.

Em 2001. a Comissão de Educação,

Cultura, Ciência e Tecnologia

realizou 23 reuniões ordinárias e

especiais, 15 extraordinárias e oito

audiências públicas cm diversas

regiões do Estado. além de uma
visita. Entre convidados c

depoentes. recebeu 184 pessoas.
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z	Comissões Permanentes

Essenciais para a
participação da
sociedade

/
O trabalho das Comissões é essencial ao

bom funcionamento do processo legislativo e

fundamental para a participação da sociedade

nesse processo, embora nem sempre visível

para o grande público. Particularmente cm

2001. o trabalho dos deputados nas comissões

teve repercussão decisiva cm alguns aspectos

da vida mineira, bastando citar como exemplos

as medidas saneadoras que resultaram da CPI

do Narcotráfico ou a vitória dos pequenos

produtores de leite, na esteira dos debates

realizados pela CPI do Preço do Leite.

No balanço numérico do ano, as comissões

registram a realização de 545 reuniões

ordinárias e especiais. 201 extraordinárias e

outras 51 no interior do Estado, o que dá a

média de mais de três reuniões por dia útil. As

comissões realizaram, ainda, 47 visitas e

receberam perto de cinco mil convidados ou

dcpocntcs.

As comissões parlamentares se dividem em

Permanentes e Temporárias. As Permanentes

são temáticas e têm funcionamento regular; as

Temporárias são as seguintes: de Inquérito
(CPI5), formadas para investigar e apurar

denúncia especifica; Especiais, que também

examinam temas específicas, embora sem o

mesmo poder da CPI: e as de caráter
processual, formadas, por exemplo, para emitir

pareceres sobre as Propostas de Emendas

Constitucionais (PECs) ou sobre OS Vetos e

Indicações do Executivo.
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Dia da consciência negra é
comemorado com debates

ODia Nacional da Consciência Negra. 20 de novembro - criado em
homenagem ao aniversário de morte de Zumbi dos Palmares - foi comemorado
pela Comissão com debates, apresentações culturais e propostas de inclusão
social. Diversos representantes da comunidade negra estiveram presentes e
falaram da necessidade de resgate da históna do negro no país.
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O deputado Paulo
Piau, presidente da
Comissão, lembrou que
o Brasil é a segunda
nação com 1) maior
numero de negros do
mundo, mas que a
maioria esmagadora
desses cidadãos está
excluída da sociedade. A
jornalista Márcia Cruz
citou estatísticas críticas:

O Coral Família	 60% da população negra
Ahúnzara, de João	 é analfabeta e, em relação aos brancos, a expectativa de vida deles é cinco anos
Monlevad, apresentou
músicas da (ultura	 menor: as condições de moradia são quatro s'czes piores.
africana iw Dia	 A dificuldade de acesso à educação, desde a infância até a universidade
Nacionalda
Cun.w:êncta Negra	 onde os negros representam apenas 2% do total de estudantes , foi apontada

como um dos principais fatores que impossibilitam esses cidadãos de participar
efetivamente do contexto social. "As comunidades negras têm que se unir. Falta
mobilização e participação. Basta ver o processo de desaparecimento dos dialetos
afro-brasileiros e o número de negros nas universidades", alertou Hcrildo do
Nascimento, superintendente da 11a Secretaria Regional de Educação de
Diamanrina.

Dois meses após a audiência e as promessas do governo estadual, em 24 de
maio, a Comissão de Educação, Cultura. Ciência e Tecnologia formalizou uma
representação contra o Estadono Ministério Público, pelo descum primento do

denuncia
dispositivo constitucional que vincula o

    c 	repasse de dotações à Fapcmig. AtéComissão    aLlucla data, a Fundação deveria ter
recebido RS 32 milhões, mas foramEstado junto  ao Alt P repassados apenas RS 5.7 milhões.
O deputado Paulo Piau, presidente da

Comissão, concedeu entrevista coletiva à imprensa para explicar as razões da
medida. "Pretendemos fazer prevalecer uma lei que. se continuar sendo
descumprida. poderá comprometer o desenvolvimento de Minas Gerais, que
hoje investe muito menos cm Ciência e Tecnologia do que os outros Estados,
como São Paulo e Rio de Janeiro", afirmou.
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Fórum denuncia descaso
com a pesquisa em Minas

Enquanto o Estado dc São Paulo investiu RS 300 milhões cm ciência e
tecnologia em 2001. Minas destinou RS 25 milhões para a área. O valor
representa um terço do que o governo do Estado seria obrigado a aplicar, de
acordo com a Constituição - ou seja. RS 75 milhões, equivalentes a 1% da
receita orçamentária do ano.

Os dados foram apresentados nos dias 5 e 6 de novembro, durante o
Fórum Técnico "Instituições de Pesquisa Científica e Tecnológica de Minas
Gerais: Crises e Perspectivas". Entre OS presentes, representantes das
principais instituições mineiras de pesquisa. como Fundação João Pinheiro,
Fundação Eíequiel Dias. Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas
Gerais (Epamïg). Fundação Centro Tecnológico de Minas Gerais (Cctcc).

O deputado Paulo Piau. presidente da Comissão de Educação.
Cultura, Ciência e Txnologia. informou que o orçamento de 2001 destinou
RS 226 milhões à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais
(Fapcmig), mas que a dotação iria ser menor em 2(X)2. O assessor especial da
Secretaria de Estado da Ciência e Tecnologia, Antônio Orlando Ferreira, disse
que. embora o setor seja considerado prioritário, o governo não tem condições
de investir mais.

Ao final do encontro, a Comissão recebeu um documento com propostas e
reivindicações. entre as quais a garantia efetiva da liberação dos recursos
constitucionalmente destinados à área de ciência e pesquisa no Estado. Os
participantes do Fórum propuseram. ainda, a implementação de um plano de
carreira, a realização urgente de concurso público para a renovação do quadro
funcional e a criação do Sistema Estadual de Ciência e Tecnologia, visando ao
fortalecimento e à articulação das instituições estaduais.

:'1;:
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Estado não cumpre a lei
Desde o inicio de 2(X) 1. a Comissão apoiou a

discussão sobre os projetos e recursos para a ciência e a
tecnologia. Em reunião do dia 21 de março. professores
e pesquisadores convidados reivindicaram o cumprimento do artigo 212 da
Constituição do Estado, que prevê o repasse para a área dc, no mínimo, 1 C/ da
receita orçamentária corrente o equivalente a R5 75 milhões, que deveriam ser
investidos durante o ano.

O secretário de Estado de Ciência e Tecnologia, Antonio Salustiano Machado,
lembrou que um decreto do governador Itamar Franco declarou o ano de 2001
como o "Ano da Ciência e Tecnologia em Minas Gerais". Entre outros planos.
Machado citou os projetos da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas
Gerais (Fapcmig): inserção de cientistas nas empresas com olërta de bolsas por doze
meses, renováveis, além do financiamento de equipamentos e projetos de negócios.

Apesar das promessas, o diretor científico da Fapemi,Naftale Katz insistiu
cm pedir a prioridade para a pesquisa, lembrando que os repasses de recursos da
Secretaria da Fazenda estavam muito atrasados. ri_eia matéria da pág. 2).

T
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Audiências fizeram balanço
da educação em Minas

Em oito audiências públicas reahiadas no interior e várias reuniões na

Capital, os deputados recolheram informações sobre o ensino público e sugestões
para o plano de carreira dos servidores da Educação. Todos os encontros foram
marcados pela preocupação dos prolssorns com a qualidade do ensino, a

capacitaÇão profissional e a defasagem salarial.
A primeira reunião foi realizada em Passos. Sul de Minas, no dia 28 de

setembro. Em outubro e em novembro. a Comissão esteve nas cidades de São
João Dei-Rcy. Montes Claros, Patos de Minas, Governador Valadares, lpatinit.
Uberlândia e Viçosa. Um dos assuntos em pauta foi a avaliação do Projeto de 1 e:

no 1.37212001. do deputado Rogério Correia. que institui o Plano de Carreira para

todos os funeonarii os da 1 dueaçã e não apenas para os prol essores e os

especialistas.
Com a discussão unto à população interessada, os narlarnentares pretendem

agilizar a tramitação do Projeto na Assembléia. "0 governador Itamar Franco d
quem deveria apresentar propostas de leis referentes à reestruturação de
carreiras dos servidores, mas como não o fez, esperamos que ele apóie esse

projeto", afirmou o deputado Paulo Piau.
Outra questão que foi alvo de críticas dos servidores foi o concurso público

aberto pelo Estado, que ofereceu 52 mil vagas para a área da Educação. Os
representantes dos servidores alertaram que, por isso, os cerca de 100 rnI

funcionários contratados - os chamado ,, de.o ç',uulo.v correto o risco de

perder o) eniprepo.
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Falta de verbas compromete
educação infantil no Estado

Desde que a responsabilidade pela educação infantil foi transferida do Estado
para os municípios, 27 mil vagas para crianças de zero a cinco anos e onze meses
foram eliminadas entre 1992 e 20(X), cm Minas Gerais. Representantes de diversas
entidades da área fizeram um relato sobre as dificuldades que este segmento da
Educação vem enfrentando, desde o início do prOCeSSO de municipalização - que
provocou o fechamento de inúmeras escolas e o funcionamento precário das
demais - em função da falta de investimentos.

O debate sobre essas

L1íquestões foi realizado em
audiência pública. em 17 de
outubro. Sebastião Neto,
representante da União
Nacional dos Dirigentes
Municipais de Educação
(Undime-MG), explicou
que até hoje não há urna
definição das fontes de
financiamento para a área.
"Os municípios não estão
se recusando a assumir essa
responsabilidade, mas não
têm como viabilizar o

Q1(4,, íiq
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til 44
programa de Educação Infantil por falta de verbas e de fontes para financiá-los",	 a

rnia,z#I dcnunauznt ,w
Ammbláa

esclareceu.	
a irnhjrrnça do

A professora da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Lívia Fraga,	poder pih&o am a;,ka d

especialista no assunto, propôs à Comissão fazer pressão junto aos deputados	 :aJ para asmuznfas de
"er a Seis anosfederais de Minas para que eles defendam a regulamentação do dispositivo da

Constituição que prevê o regime de colaboração entre os entes federados. Na
opinião dela, essa ação poderia viabilizar parcerias mais efetivas na condução das
políticas públicas.

Odcsconheciniento da demanda real por vagas nas creches e pré-escolas
foi outro problema levantado pela rcpitsentzuitc do Fórum Mineiro de Educação
Infantil, Gláucia Sander. "Essa quantificação poderia ser obtida juntamente com
o cadastro escolar, mas a Secretaria do Estado de Educação não aceita incluir
essa questão no cadastro, pois teme estimular tinia demanda que amanhã não
poderá ser atendida", explicou Gláucia, que questionou o posicionamento da
Secretaria.	 - - - -	-	i -	- - -

Representando o Ministério	u e rn a n a a reai por
Público, o promotor da Infância e
da Juventude. Geraldo Clarei,	vagas e desconhecidaalinnou que não se pode aceitar a
alta de serbas como justificativa para o descaso, porque a Constituição

determina que a prioridade absoluta é o atendimento à criança e ao adolescente.
"Enquanto houver uma criança fora da escola ou com lbme no pais é imoral e
inconcebível que se asfalte um quilômetro de estrada que seja", insistiu.

O deputado Paulo Piau reafirmou o compromisso da Comissão com essa
luta, garantindo que as propostas serão encaminhadas e que haverá novas
discussões a respeito do assunto.
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Anulação de aposentadorias
gerou protestos de professoras

Professoras públicas aposentadas há quase lO anos foram convocadas a
voltai ao trabalho pela Secretaria de Estado de Recursos Humanos e
Administração (Scrha). A questão provocou revolta e indignação das scrvidoras,
que apresentaram seus protestos à Comissão, na reunião de 16 de outubro.

Os deputados foram informados que há três grupos de servidores que estão
tendo seus direitos anulados: os que assumiram cargos de direção de escola e não
tiveram esse tempo contado como no exercício do magistério: os que já tiveram
atos de aposentadoria publicados e anulados, com os qüinqüênios já pagos Sendo
descontados nos contracheques: e os que estão em afastamento preliminar, tendo

seus processos devolvidos.
O problema tem origc:i

(	 na divergência de
interpretação das normas
referentes à contagem de
tempo para a aposentadmu.
por parte (Ia Serha, da

-	 .	 Secretaria de Estado da
Educação e do Tribunal dc
Contas do Estado (TCE).
Geralda Almeida Afonso.

.1	 representante da Serha,
explicou que o órgão exaituria
os dados dos processos

MIL—
enviados pela Secretaria de
Educação e depois os

I'rs,o,es a Lstaao	 encaminha para análise do TCE. que tem indeferido alguns atos, por considerarpr»uw a -tjem'/na
para solüQnar ,,,ajie mire	incorreta a contagem de tempo.
o Fxeeu0ia e o rrih,rnaidt	 A coordenadora de Análise de Aposentadoria do 1'CE. Gilec Mana
Cantas aroe,a Guimarães, afirmou que há despachos e resoluções da Serha com interpretações

equivocadas da lei. 'O Tribunal não pode registrar atos de aposentadoria sem que
o tempo tenha sido efetivamente exercido pelo servidor", argumentou. Quanto a
denúncia de demora excessiva para análise dos casos, Gilce declarou que se dcs e
ao grande volume de processos.

O deputado Dalmo Ribeiro Silva sugeriu a apresentação de um requerimento
à Serha para o envio de informações sobre os processos de aposentadoria que
estão pendentes. O deputado Doutor Viana solicitou a convocação dos sccrc1tirio
de Educação e de Recursos Hun:ino e do p residente do ICE, para urna los a

audicmcia sobre o assunto.

&

'
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Greve das
discutida

J\lunos sem aula. servidores e MEC sem acordo. Essa era a situação cm Minas Ge
Comissão debateu o assunto em audiência pública, dia 27 de setembro. com a presença

Os estudantes apresentaram o "Plano Emergencial 2001" - uma proposta de reRinu
incluíam desde a abertura de concurso para

federais fo 1	curriculares, ampliação das bolsas de inicia
universitária.

rnau d i ê n cia	Já os trabalhadores estavam inconfomi
o coordenador geral da Federação de Siid

relação de propostas ao governo federal desde 1995. mas até hoje não fornos atendidos
Para o professor Jairo Justino da Silva Filho, da Associação Nacional dos Docentes

bras ileiras. "As verbas do Ministério da Educação estão sendo usadas em propacardas
ensino — . denunciou.
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Servidores ameaçados pelo
desemprego lotaram Plenário

Foi a mais concorrida	 . .	.
reunião  da Comissão de	 .
Educação, Cultura. Ciência c
Tecnologia cm 2001 O	 -
assunto principal a situação
dos designados como são
chamados os funcionários	 1

-	f ...	 ....
contratados sem concurso
Em 22 de agosto. centenas
de pessoas nessa situação	 .
participaram de uma	 .-..	.	 &4$
audiência publica, onde	?
reivindicaram mudanças nos
critérios do concurso aberto	 .-
pela  Secretaria de Estado da hducaçau

Muitos desses servidores trabalham há mais de dez anos como
designados. Mas o tempo de serviço não será considerado, de acordo com o
edital do concurso. "Não estamos questionando o concurso, mas a forma
incoerente com que ele está sendo realizado, já que ela vai de encontro à
filosofia pregada pelo secretário Murflio Hingel de valorização dos
profissionais da Educação", criticou a professora Simone Ribeiro.
representante da 394 Superintendência Regional de Ensino de Uberaba.

O deputado Luiz Tadcu
Lcite sugeriu, no caso do
concurso não ser suspenso.
que a avaliação dos	

,'Ivconcorrentes se baseie	 ..	'..	.	:;..	 . .
primeiro nas provas práticas,
nos títulos, no tempo de
serviços prestados ao Estado
e, por último, nas provas	.1

teóricas. Os deputados não	.	.
consideraram a discussão	- ...
encerrada nesse encontro e
propuseram outras reuniões
e medidas para a Comissão,

dois meses após o início da greve nas universidades públicas federais. Foi quando a
representantes de estudantes. professores e trabalhadores do ensino superior.
sirutural na educação elaborada pela União Nacional dos Estudantes. As reivindicações
ontralação de mais professores e funcionários técnicos e administrativos, até reformas
científica. mais autonomia para as universidades e novos projetos de extensão

s com uma defasagem de	nos salários, sem reajuste há sete anos. Foi o que afirmou
s dos Trabalhadores do Ensino Superior, Fernando Maranhão. "Apresentamos uma
mnentou.
Ensino Superior (Andes). o governo faz vista grossa para a situação das universidades
arkcting. Nosso país está subordinado ao Banco Mundial, o que trava o investimento no

09
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Governo estadual investe
pouco nas universidades
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IN ão podemos aceitar que haja o

apagão da educação.' A fala indignada é do
professor Aluísio Pimenta, ex-reitor da

UFMG e da Universidade Estadual de Minas

Gerais (Ucmg) c representante do Fórum
Permanente dos Conselhos Profissionais de

Minas Gerais, Ele sintetiza as manifestações
de diversos setores da sociedade que foram

convidados para audiência pública realizada

em II de junho, pela Comissão, para discutir
a situação das universidades estaduais.

A qualidade e o acesso ao ensino superior
em Minas Gerais - alvo de muitas críticas
durante todo o ano de 2001 - foram a pauta
do encontro. Segundo Aluísio Pimenta.
apenas 11% dos jovens brasileiros freqüentam
a universidade. Além disso, os estudantes da
rede pública têm uma chance cm 104 de
conseguir uma vaga na faculdade, contra uma
chance em nove para os alunos oriundos da
rede privada.

Representantes do Conselho Regional de
Engenharia e Arquitetura (Crea), da
Universidade Federal de Ouro Preto (Ufop) e
da Associação de Dirigentes de Ensino

Superior Andifes) apresentaram dados estatísticos que mostram o enorme
crescimento da rede privada e a estagnação da rede pública nos últimos
quatro anos. "Se Minas tem medo de investir R$ 100 milhões a mais em
educação por medo de quebrar, é porque já está quebrada". afirmou
Pimenta.

Umvcrsitários que participam do Programa Especial de Treinamento
(PET) da Secretaria de Ensino Superior do Ministério da Educação
recorreram à Comissão para denunciar o risco de extinção do programa. Os
estudantes foram recebidos no dia 16 de maio e contaram com o apoio dos
parlamentares.

Segundo Maria Teresa Diniz Canteiro, aluna da UFMG, o governo
federal promoveu mudanças que descaracterizam o programa. O objetivo do

PFT sempre tbi a melhoria daEstudantes o rotestam qualidade dos cursos dc graduação-	- - - -	através da oferta de atividades
cxtracurriculares e bolsas deo fim do PET	pesquisa.

O deputado Paulo Piau
manifestou o apoio da Comissão ao movimento dos estudantes cm defesa do
PET e destacou que o Brasil não tem mais do que 11% da população sovem
na universidade, enquanto ria Argentina eles somam 24%. "Mas só vamos
obter vitórias corri movimentos como esses, de mobilização dos estudantes",
concluiu o deputado.

contra
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Estado não atende demanda
da educação continuada

Ocurso Supletivo foi substituído pelo
Ccscc - Centro Estadual de Educação
Continuada— para jovens e adultos que não
tiveram acesso à escola na idade certa. Mas
o programa ainda não atende à demanda
desse público no Estado e vem funcionando
de maneira precária em muitas unidades. O
assunto foi discutido cm audiência pública
promovida pela Comissão, no dia 29 de
maio.

O deputado Dalmo Ribeiro Silva disse
que os Cesccs atendem atualmente à cerca
de 70 mil jovens e adultos. cm 95 unidades
do Estado e em 38 postos de educação continuada. Embora a representante da
Secretaria de Estado de Educação, Maria de Lourdes Caixeta Leite, tenha
afirmado que já há um trabalho de revitalização do Cesec. funcionários do
programa fizeram queslionamentos.

Trabalhadores de unidades de Contagem denunciaram a falta de materiais
didáticos para os alunos que, segundo eles, não têm condições econômicas para
comprá-los. Também reclamaram do pequeno número de funcionários, o que
prejudica a qualidade dos serviços prestados.

Representantes de VárLea da Palma, Ouro Fino e Ferros pediram maior
agilidade para a implantação do Ensino Médio, pois as unidades desses
municípios oferecem apenas o Ensino Fundamental. O deputado Dalmo
Ribeiro Silva propôs a formação de uma comissão com o objetivo de
levantar informações necessárias para a apresentação de um projeto de lei
específico sobre o assunto.

Eedakstas e
frabdbaderes debateram as

ça,b,aas da ensino suplrnin
em Afinas VW 05 dipMt5d0.'
!oaa Pinta Ribeiro e Dalmo

Rar,'rv Si/eu

OPrograma de Financiamento do Ensino Superior (Fies), criado pelo
Governo Federal para permitir que os brasileiros de baixa renda freqüentem a
universidade. foi questionado nas reuniões da Comissão que t.ratarain da
educação superior. Em 9 de maio. cm audiência pública, os deputados
encaminharam urna moção de repúdio aos critérios estabelecidos para o acesso.

Segundo o presidente da União Estadual dos Estudantes iUEE. Fernando
Máximo, o beneficiário do Programa deve
quitar o financiamento de seus estudos	Fies trata educação
logo após a formatura, com o pagamento
de taxa de juros de 9% ao ano cainda	como mercadoria
precisa apresentar fiador com renda
comprovada igual ou maior que o dobro do valor da mensalidade. "A educação
virou mercadoria", criticou Máximo.

O Fies também não foi bem aceito pelas universidades, que recebem os
recursos por meio de títulos da dívida pública que permitem desconto no ISS.
"Esse sistema acaba por diminuir o número de vagas para o crédito educativo".
afirmou José Chequer Neto, secretário de Ação Comunitária da PUC Minas.
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Comissão apóia Filosofia e
Sociologia no Ensino Médio

A ohngatoncdacic do ensino de
Filosofia e Sociologia cm todas as escolas
de nível médio do país foi proposta pelo
deputado federal Padre Roque, aprovada
pelo Congresso Nacional cm 18 de
setembro, mas vetada pelo presidente
Fernando Henrique Cardoso. cm 9 de
outubro. Como a Constituição prevê que o
veto presidencial pode ser derrubado cm
sessão conjunta do Congresso. o autor do
projeto iniciou uma mobilização nacional
com esse objetivo, que contou com o apoio
dos deputados estaduais mineiros da
Comissão de Educação. Cultura. Ciência e
Tecnologia. No dia 27 de novembro. a

Depolado federal Padre
Roqw e os es/odiais Pauh,
pi" e D#n'eIl/tNOe/O
sakovam a inop lanao do
ensino de flhssojiae soaohia

proposta foi debatida cm audiência pública,
onde o Padre Roque salientou a importância da inclusão das duas disciplinas no
ensino médio. "As cadeiras são oferecidas nas escolas particulares; por que o
povão não pode ter acesso a elas!", questionou.

Na opinião do deputado Durval Ângelo, a Filosofia trai reflexões
fundamentais para o despertar da consciência política e da busca da cidadania. Na
reunião, foi definido o encaminhamento de uma moção às lideranças partidárias e
à bancada mineira do Congresso Nacional, solicitando a derrubada do veto
presidencial.

Lideranças pedem ajuda para
a construção do planetário

O primeiro planetário de Minas Gerais poderá ser construído cm um terreno
da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) na região da Pampulha. em
Belo Horitontc.A proposta surgiu cm audiência pública no dia 22 de outubro
(foto). A reunião foi promovida pela Comissão de Educação. Cultura, Ciência e
Tecnologia cm conjunto com as comissões de Meio Ambiente e Recursos Naturais

e dc Turismo. Indústria e Comércio.
.' Professores, pesquisadores, arquitetos

L autoridades defenderam o investimento
•	 de RS 15.7 milhões na construção. O

coordenador do Centro de Estudos
Astronômicos da UFMG. Renato Las
Casas, informou que a Universidade já
dispõe de RS 3 milhões. "A obra será

-	,	também um importante centro de ensino e
divulgação da astronomia e ciências afins

•	em Minas Gerais", disse o pesquisador.
Segundo o deputado Márcio Cunha, o

planetário é um empreendimento auto-
sustentável, pois se tomará uma atração turística na cidade. O assistente especial da
Secretaria de Estado da Ciência e Tecnologia, Antônio Orlando Ferreira, ressaltou
que o centro de ensino é uma aspiração de toda a comunidade científica e que seu
objetivo é, principalmente, despertar o interesse da comunidade para a ciência.
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"Percorremos o Estado
para discutir a educação"

Qual é a importância e o papel da Comissão?
O parlamento é a essência da democracia e a Comissão é onde o povo tem espaço para reclamar, sugerir, criticar,
denunciar. Esse espaço que os mineiros têm na Assembléia garante que a democracia seja participaliva. Nas lO
audiências públicas que realizamos nos municípios do interior para avaliar a situação do ensino público, o debate
foi riquíssimo. Os encontros foram importantes para o nosso crescimento como parlamentares e para vermos a
realidade em todo o Estado.

Como foi o envolvimento dos diversos setores da sociedade nas discussões realizadas?
Acredito que as pessoas agora estão descobrindo o Legislativo. Até há pouco tempo. muitas das demandas eram
levadas ao Executivo. Um bom exemplo e o dos diretores de escolas públicas com problemas de , apostilamento.
Antigamente eles recorriam ao Executivo, mas agora perceberam que. por meio do debate na Assembléia, a situação
pode ser transformada, a partir de projetos de lei apresentados pelos deputados. Percebo que, cada dia mais, a
sociedade vem participando. mas ainda está muito aquém do que seria necessário.

Como o senhor explica o sucesso da maioria das audiências públicas realizadas pela Comissão, com relação ao número de
representantes da sociedade civil presentes?

Acho que isso se deve a uma mudança de estratégia. No princípio, as pessoas eram convidadas por carta a participar
das audiências. Geralmente, o retomo era pequeno. Então passamos a fazer um contato mais direto, telefonando e
conversando com os representantes das instituições, convidando especialmente aquelas pessoas-chaves de cada
setor ou categoria. E dctm resultado. É preciso fazer esse trabalho de mobilização.

Quais foram os principais assuntos tratados pela Comissão em 2001. na área da Educação?
Um dos pontos altos foi a questão dos funcionários designados da Secretaria de Estado da Educação, que podem
ser prejudicados pelo concurso público aberto pelo Estado. A Comissão apóia o concurso, mas apóia iambém que
o governo dê alguma contrapartida a essas pessoas que foram ou serão demitidas. Ainda na área da Educação, as
audiências públicas no interior do Estado mostraram que os maiores problemas so a falia de vagas oferecidas
para a educação infantil - que e a base õii pr csso educativo e no ensino tcu]ar nutunn. que henchcia
principalmente os trabalhadores.
Consideramos uma vitória da Comntssio .1 apro a&5 1,: emenda cons1Itueonal que destina 2 .iu lfiira
as universidades estaduais, o equivalente. em 2002, a quase RS 184 milhões. Tainhem apoiamos o projeto de lei
do deputado Rogério Correia sobre a criação de um plano de carreira para os servidores estaduais da Educação.
Sabemos que projetos que se refiram a alterações em salários são de iniciativa exclusiva do governador, mas como
até hoje ele não encaminhou a matéria à Assembléia, achamos que o debate sobie o pioblema d urna maneira de
pressionarmos a ação por parte do Executivo.

E quais foram os temas mais importantes relativos à Ciência e 'l'ecnologia?
Estamos na hnga para que o governo apúie e conceda mais recursos para essa área, cm deÍesu das instituições de
pesquisa mineiras. Optamos por fiscalizar o Executivo para a aplicação que está prevista na Constituição, de lã
das receitas correntes nessa arca. Também fizemos urna representação junto ao Ministério Público para que os
investimentos no setor aumentem. Em 2(X)I, o Estado de São Paulo aplicou RS 300 milhões cm pesquisas, o Rio
de Janeiro. RS 100 milhões, enquanto Minas aplicou apenas R$ 25 milhões - o que significa um terço do total de
recursos previstos eia lei.

Que assuntos da área da Cultura mereceram destaque?
Na Cultura, trabalhamos sempre com planejamento e nossa preocupação prncipal foi corri a sahrri,ação da raça
negra. São 70 milhões de negros no Pais. É preciso defender e agir pela sua inclusão social. Em 20 de nirsembrir,
Dia Nacional da Consciência Negra, fizemos uma homenagem aos negros e promovemos um debate na Comissão.

Quais as prioridades para o trabalho em 2002?
Vamos continuar com a luta pela aprovação de um plano de carreira para os servidores da Educação e pela garantia
dos recursos constitucionais para a Fapemig. Também continuaremos com as discussões sobre a educação infantil.
a oferta de cursos noturnos, a aposentadoria e apostilamento de diretores e vice-diretores das escolas estaduais,
além de continuar promovendo projetos que valorizem a raça negra. Pretendemos, ainda, tratar coni mais
profundidade os temas ligados ao Esporte. que também la.o.'m pane da Comissão.
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