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Participantes do Fórum Técnico
sugerem mudanças em projeto

Na plenária final do
Fórum Técnico "Ensino
Fundamental sob a Nova
Legislação", na última sex-
ta-feira, os participantes
fizeram várias sugestões
para aprimorar o PL
1.223/97, do deputado
Gilmar Machado (PT), que
trata da municipalização
do ensino fundamental.
As propostas devem virar
um substitutivo ao proje-
to. Ainda na sexta-feira, a
União dos Dirigentes Mu-
nicipais de Educação
(lJndime) divulgou mani-
festo com críticas à Secre-
taria da Educação e co-
brou a assinatura do "Ter-

mo de Compromisso de
Cooperação Educacio-
nal", que estabelece ações
para melhorar a qualida-
de do ensino. Realizado na

quinta e na sexta-feira da
semana passada, o fórum
contou com a participação
de mais de 600 educado-
res de todo o Estado.

Comissão debate "Lei Pelé"

Os impactos e as perspectivas da implantação do fundão foram debatidos
no último dia do fórum

Reforma do
Estado
Hoje, às 19h, o professor
Paulo Haddad será o
palestrante do Curso de
Formação Política,
promovido pelo Escola do
Legislativo. Ele vai falar
sobre os impactos da
reforma do Estado de Minas
Gerais. A palestra será no
Auditório.

Transfiguração do
político
O filósofo francês Michel
Maffesoli faz conferência e
lança o livro "A
Transfiguração do Político -
A Tribalização do Mundo"
no Teatro da Assembléia,
nesta segunda-feira, às
20h, dentro da
programação do projeto
"Sempre um Papo".

Segurança Pública
O presidente da
Assembléia, deputado
Romeu Queiroz, participa
hoje da abertura do
Seminário Internacional de
Segurança Pública
Comparada, às 8h, no 12°
andar da Telemig, na
Av. Afonso Pena, 4.000.

íd

Às 14h desta segunda-feira, no
Plenarinho IV, a Comissão de Edu-
cação, Cultura, Desporto e Turis-
mo e Lazer da Assembléia se reú-
ne para debater a lei que institui
normas gerais para o desporto (Lei
Pelé). Foram convidados a parti-
cipar o secretário de Esportes, João
Pinto Ribeiro; o presidente da
Aderng, Fernando Sasso; o presi-
dente da FMF, Elmer Guilherme;
o presidente da Agap, Wilson

Piazza; o presidente da Associação
Mineira dos Cronistas, Afonso
Alberto Teixeira dos Santos; o pre-
sidente do Sindicato dos Árbitros
de Futebol, Aguinel Faria Mozer;
além dos presidentes do Atlético,
Cruzeiro e América; e diretores das
rádios Itatiaia, CBN, Inconfidência
e Capital, e das TVs Record, Glo-
bo, Minas e Manchete. O presiden-
te da Comissão é o deputado José
Maria Barros (PSDB).
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Fórum Técnico

Servidores apreensivos
com mudanças

Eliana Novaes falou,
também, sobre a preocupa-
ção reinante entre os servi-
dores, temerosos de que os
ganhos obtidos no sistema
estadual não sejam estendi-
dos para a rede municipal. A
diferenciação de carreira en-
tre Estado e municípios, a
questão da organização sin-
dical, a estratégia de novos
planos de cargos e salários
são os principais fatores de
preocupação.

Custo/aluno

Concluindo, a superinten-
dente afirmou que o principal
desafio da reforma é evitar
perdas com relação à receita e
com a qualidade do ensino.
"Temos que promover ganhos,
através da estabilidade, do
equilíbrio entre a receita e a
despesa. Encontrar novos
modelos de administração
pública, principalmente na
área de pessoal, buscando
melhoria salarial no novo pla-
no de carreira", avaliou.

deverá cair

Mais de 600 educadores de
todo o Estado participaram,
durante dois dias, do Fórum
Técnico promovido pela
Assembléia
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Impactos e Perspectivas
da Implantação da Lei
9.424/96 (Fundão). Este foi
o tema de abertura do se-
gundo dia do Fórum Técni-
co "Ensino Fundamental
sob a Nova Legislação",
quando a palestrante Maria
Eliana Novaes, superinten-
dente de Organização do
Atendimento Escolar da
Secretaria da Educação, cha-
mou a atenção para o clima
de desconfiança e insegu-
rança reinante nos meios
educacionais com a transfe-
rência de escolas para os
municípios.

Segundo ela, a reforma
administrativa do governo
federal, a política econômi-
ca, a crise fiscal, o progra-
ma de demissão voluntária	O diretor da Superinten-

dência Central de Orçamen-
e as perdas de receitas mu- to da Secretaria de Planeja-nicipais contribuem, sobre- Antônio Luiz de
maneira, para suscitar essa Noronha, fez uma demons-
ansiedade generalizada no tração sobre a transferência
conflito entre União, Esta- de recursos do Estado para
dos e municípios. Como a os municípios eacanalização
munidpalizaçãoépontc) já de- dos recursos do fundo aos
finido pela emenda constitu- municípios. Ele apresentou as
cicoal, para Maria Ebana resta disponibilidades do Estado
aos administrado coloca- para a educação e as dificul-
rem a medida em prática, a dades de implementação e
partir de janeiro de i	adaptação contábil para apli-
Fortalecimento - Ela	caçãodosrecursos,jáqueno

Estado não existe um fundo
como pontos positivos da para educação e um agentereforma o fortalecimento financeiro.
do papel dos municípios, Para Carlos Roberto de
em forma de ganhos para as Souza, presidente da União
administrações e para a po- dos Dirigentes Municipais de
pulação. Eliana Novaes en- Educação, "estamos no olho
tende que a criação do fun- de um furacão" no que se re-
do vai possibilitar que os fere à implantação do novo
recursos sejam realmente processo educacional. Para
aplicados na educação, ten- ele, o fundão induz à muni-
do o Conselho de Fiscaliza- cipalização do ensino, e Mi-

jpç Gerais tem buscado o en-
ção do Fundo a incumbên- tendimento no sentido de que
cia de fiscalizar a alocação esta cooperação é importante.

Vantagem —Ele vê como van
tagem da municipalização
redução custo/aluno, uma
vez que o Estado gasta R$ 2,
bilhões com a educação, in
duindo os gastos com folha
de aposentados, o que one-
ra o custo por aluno, que sai
por R$ 750 reais/ano. sem 
folha dos aposentados, o cus-
to cai consideravelmente.

Carlos Roberto também
demonstrou sua preocupa-
ção com a transferência do
custo com pessoal: o custo
previdencjário oriundo da
transferência deverá onerar
o tesouro municipal, com-
prometendo os recursos do
município. Para evitar isso,
ele sugere que os prefeitos
tenham cuidado redobrado
para não inviabilizar sua ad-
ministração e comprometer
a educação. "Devemos
municipalizar os recursos e
não as despesas; absorver
turmas e não absorver esco-
las", concluiu.

A União dos Dirigentes
Municipais de Educação
(Undime) cobrou da Secre-
taria da Educação, na últi-
ma sexta-feira, a assinatura
do "Termo de Compromis-
so de Cooperação Educa-
cional", que estabelece ações
para melhorar a qualidade
do ensino. A reivindicação
está em manifesto lido pelo
secretário de Educação de
Ipalinga e representante da
Undime, Vicente Duarte, na
plenária final do Fórum Téc-
nico "Ensino Fundamental

Na plenária final, coorde-
nada pelo deputado Baldo-
nedo Napoleão (PSDB), fo-
ram coletadas sugestões para
aprimorar o PL 1.223/97, do
deputado Gilmar Machado
(PT), que trata da muni-
cipalização do ensino funda-
mental. As sugestões devem
virar um substitutivo ao pro-
jeto, que será, então, votado
em 1° turno pelo Plenário.
Após exposição sobre o PL,
o deputado ressaltou que,
com a perspectiva de trans-
ferência, do Estado para mu-

sob a Nova Legislação", pro-
movido pela Alemg. A assina-
tura, prevista para maio, vem
sendo protelada pela Secreta-
ria, segundo o manifesto.

De acordo com a
Undime, a secretaria tem
baixado resoluções sem ou-
vir a entidade, contrarian-
do "dispositivos legais, in-
teresses dos municípios e
desconsiderando entendi-
mentos anteriormente ne-
gociados". A secretaria es-
tabeleceu, ainda, metodolo-
gia de cálculo custo/aluno

O manifesto da Undime
também considera "sem
fundamento legal" a exi-
gência do Estado para que
os municípios municipa-
lizem escolas estaduais, vin-
culando o atendimento,
pela secretaria, no ensino
médio, ao aumento de ma-
trículas na rede municipal
de ensino fundamental,

nicípios, de 300 mil matrícu-
las do ensino fundamental,
os professores contratados
demitidos podem chegar a
15 mil, em 1998.

Foi aprovada, ainda,
proposta do prefeito de São
João Nepomuceno, Célio
Ferrar, de encaminhar mo-
ção de apoio ao PL da de-
putada Esther Grossi, em
tramitação no Congresso
Nacional, que insere o pré-
primário no ensino funda-
mental (l a 8 séries). Hoje
o investimento maior dos

para negociação com muni-
cípios em que agrega os ele-
mentos de despesa do ensi-
no médio, sem levar em
conta - destaca - os custos
do ensino rural (quase to-
talmente mantido pelos mu-
nicípios). A conseqüência
seria uma desproporção nas
contrapartidas entre a ofer-
ta da matrícula no ensino
fundamental, pelos municí-
pios, e o atendimento das
novas matrículas no ensino
médio - que cabe priorita-
riamente ao Estado.

com base na Lei "Robin
Hood". Esta Lei, que
redistribui o ICMS em Mi-
nas, repassa mais recursos
para os municípios que têm
mais de 1/3 das matrículas
da rede de ensino. Hoje, há
3 milhões 461 mil alunos na
rede estadual de ensino fun-
damental e 903 mil alunos
na rede municipal.

-

municípios é na educação
infantil, e essa mudança po-
deria minimizar o impacto
nas finanças das prefeituras
a partir do ano que vem.
Isto porque, em 1998, os
municípios terão que injetar,
no Fundo de Desenvolvi-
mento do Ensino Fundamen-
tal e de Valorização do Ma-
gistério (Fundão), 15% das
receitas de ICMS, IPI e FPM.
Receberão, em contrapartida,
R$ 315,00 por aluno matricu-
lado na rede municipal de
ensino fundamental.
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Manifesto da Undime critica
Secretaria da Educaçãogera desconfiança e

meios educacionais
dos recursos. E mais, que o melhoria da qualidade do
fundo viabilizará uma ensino.

Exigências são contestadas

Participantes fazem sugestões a PL
que trata da municipalização
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Participantes sugerem adiamento
da municipalização por um ano

O presdenle da FEMAM Vtor Vera dos Santos parhcrpou do
ú!tmo dto do Fônjin Téo*

CAPFTAL. E EMISSORAS NO
INTERIOR
RESENHA: A municipalização
do ensino de 1°c 8° séries foi o
principal temo do Fórum
Técnico "Ensino Fundamental
soba Nova Legislação"; os
documentos do antigo Dops
serão entregues ao Arquivo
Público Mineiro; diversos
deputados participaram, na
Universidade Federal de Lavras,
do lançamento oficial da Frente
Parlamentar do Cooperativismo.
Esses foram alguns dos assuntos
trotados na resenha de 110  16
de outubro.

Outras sugestões aprovadas na ple-
nária final do fórum são: adiar por um
ano a municipalização e fazer com que
sua implantação seja gradual; estabe-
lecer avaliação anual da capacidade
mínima de atendimento escolar; trans-
ferir definitivamente para os municí-
pios os bens cedidos pelo Estado na
municipalização; garantir o emprego
dos professores contratados (os pri-
meiros a serem demitidos após a mu-
dança); e ampliar o número de matrí-
culas no ensino médio proporcional-
mente àquelas criadas no ensino fun-
damental,

O secretário de Educação de
Congonhas, Helvécio Dias Leite, rela-
tou a experiência de descentralização
na cidade. De 1994 até agora, foram

14 horas
• Projeto Cidadão Mirim" - visita de 40 alunos

do Colégio Pampulha
15 horas
• Entrevista coletiva da deputada federal Maria

Elvira (Sala de Imprensa) - assunto: emendas
ao orçamento

19 horas
• Curso de Formação Política II (Auditório) - Pa-

municipalizadas 10 escolas. Dos 15 mil
alunos da cidade, 10 mil estão na rede
municipal, e cinco mil, na estadual e par-
licular. "A prefeitura deve hoje R$ 24
milhões e está afundada em dívidas por
conta da municipalização do ensino",
criticou. O presidente da Federação
Mineira das Associações Microrregio-
nais de Municípios (Femam), Vítor
Vieira dos Santos, sugeriu que seja
reivindicada à União a comple-
mentação dos recursos do Fundo.
Retransmissão - A transcrição das
palestras e dos debates do Fórum Téc-
nico será publicada no "Minas Gerais"
do próximo dia 30 de outubro. Nos
dias 25 e 26, a partir das 13 horas, o
evento será retransmitido pela TV As-
sembléia, canal 40 da TV a cabo.

lestra do professor Paulo Roberto Haddod sobre
o tema "Impactos da Reforma do Estado de Mi-
nas Gerais"

20 horas
• Reunião Ordinária de Debates (Plenário)
• Projeto "Sempre um Papo" (Teatro) - Conferên-

cia e lançamento do livro "A Transfiguração do
Político - A Tribalização do Mundo", do pensador
francês Michel Maifesoli


