
O primeiro projeto de lei encami-
nhado pelo governador Eduardo Azeredo
já chegou provocando polêmica na As-
sembléia. Ele trata da criação da Secreta-
ria de Estado da Criança e do Adolescen-
te, está tramitando em regime de urgência
e foi objeto de muitas discussões nas

Representantes comissões técnicas e no plenário. Rece-
de ONGs e	beu 47 emendas em primeiro turno, mui-
funcionários da
Febem vieram tas delas alheias ao assunto. A modifica-
discutir o	ção da estrutura de duas secretarias de
projeto	Estado: a do Trabalho e Ação Social,
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Entrevista

Secretaria da Criança centraliza ações
Projeto do Executivo cria polêmica ao alterar estrutura da Secretaria de Esportes e extinguir a Febem

com a extinção da Fundação Estadual do
Bem-Estar do Menor (Febem), e a de
Esportes, Lazer e Turismo, com a trans-
ferência do Projeto Curumim para a nova
pasta , entre outras alterações, também
causou polêmica. Para atender às despe-
sas decorrentes da lei, o projeto autoriza
o Poder Executivo a abrir crédito espe-
cial de até R$ 41 milhões.

Pelo projeto original, a estrutura
orgânica da Secretaria será formada por
um gabinete, duas assessorias e oito su-
perintendências, com total de 425 car-
gos. Está prevista a criação de 238 car-
gos para a nova pasta e remanejamento
de outros 92, num total de 330. Desses,
232 são de recrutamento amplo e 98 de
recrutamento limitado. A Selt terá 71
cargos de recrutamento amplo transferi-
dos para a Secretaria da Criança, que
contará ainda com outros 22 cargos,
criados pela Lei n° 11.050, sendo 10 de
recrutamento amplo e 12 de recrutamen-
to limitado. O cargo de secretário de
Estado Extraordinário será transforma-
do em secretário de Estado da Criança e
do Adolescente, e o projeto também cria
o cargo de secretário adjunto.

Críticas - Em reunião conjunta das
Comissões de Constituição e Justiça,
Administração Pública e de Fiscalização
Financeira e Orçamentária, foram ouvi-
dos vários representantes da sociedade.
Para a Frente de Defesa dos Direitos da
Criança e do Adolescente, que reúne vá-
rias organizações não-governamentais, o
atendimento ao adolescente que cometeu
infração deveria ser a principal atribui-
ção. A Frente e a Pastoral do Menor não
concordam que esse atendimento esteja
subordinado à Secretaria da Justiça e
também com o abandono do problema
pelos sucessivos governos. Também cha-
maram atenção para a estrutura da nova
pasta, que será "cara, pesada e inócua".

Na reunião, cerca de 150 funcioná-
rios da Febem reivindicaram sua incor-
poração à nova Secretaria. Eles protesta-
ram contra o projeto, que quer colocá-los
à disposição da Secretaria de Recursos
Humanos. Pediram, também, para partici-
par da Comissão de Trabalho que terá
prazo até 31 de dezembro de 1995 para
concluir a tarefa de absorção. O governa-
dor terá 90 dias, após a publicação da lei,
para regulamentar a extinção de unidades.


