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2ª AUDIÊNCIA PÚBLICA DA 1ª SL

ATOS DIVERSOS

    SUMÁRIO

2ª AUDIÊNCIA PÚBLICA DA 1ª SESSÃO
LEGISLATIVA DA 7ª LEGISLATURA

 PARA TRATAR SOBRE AS PRIORIDADES DA
 EDUCAÇÃO, EM NÍVEIS , FEDERAL,

  ESTADUAL E MUNICIPAL.

Em 23 de abril de 2007.

Presidência do Sr.
Professor Dantas – Deputado

(Às 9 horas e 19 minutos é aberta a sessão).

COMPARECEM OS SENHORES: Wilber Coimbra (PSB), Amauri
dos Santos (PMDB), Marcos Donadon (PMDB),  Ezequiel Neiva (PPS), Jair
Mioto (PPS), Professor Dantas (PT), Neri Firigolo (PT), Ribamar Araújo
(PT), Maurinho Silva (PSDB).

O SR. LENILSON GUEDES (Mestre de Cerimônias) –
Senhoras e Senhores, vamos dar início à 2ª Audiência para tratar das
prioridades da Educação.

Para presidir esta Audiência Pública, convido o Excelentíssimo
Sr. Deputado Estadual Professor Dantas. Para compor a Mesa, convido o
Dr. Hélio Vieira Costa, Presidente da OAB; senhora Epifânia Barbosa da

Silva, Secretária Municipal de Educação e Presidente da União dos Dirigentes
Municipais de Educação; senhora Claudir Mata de Sales, Presidente do
SINTERO; senhora Lúcia de Fátima Lopes Siqueira, representando o
Presidente do Conselho Municipal de Educação; Professor Suamy Lacerda
de Abreu, Vice-Presidente do Conselho Estadual de Educação e a senhora
Maria Lucineuza Luci Bicho, Presidente do Conselho de Direito da Criança e
do Adolescente.

O SR. PRESIDENTE (Professor Dantas) -  Invocando a
presença de Deus, declaro aberta esta Audiência Pública a fim de discutir
a prioridade da Educação.

Solicito ao Sr. Mestre de Cerimônia que registre a presença das
autoridades presentes.

O SR. LENILSON GUEDES (Mestre de Cerimônias) -
Registramos a presença dos Exmos. Srs. Deputado Ribamar Araújo e
Deputado Jair Miotto; senhor Django Ferreira de Souza, Presidente da
União Rondoniense dos Estudantes Secundaristas - URES; Sr. José Aldemir
Saldanha, Presidente do Conselho de Alimentação Escolar de Rondônia -
CAERO; senhora Maria Santiago de Lima, representando a excelentíssima
senhora Senadora Fátima Cleide; senhoras e senhores professores;
senhoras e senhores do Conselho Municipal de Educação; estudantes aqui
presentes.

Pronto, Sr. Professor.

O SR. PRESIDENTE (Professor Dantas) – Gostaria de
cumprimentar a Mesa, na pessoa da nossa companheira Claudir, Presidente
do SINTERO. Através da senhora Claudir, cumprimento os componentes
desta Mesa, e, desde já, agradeço pela oportunidade de todos vocês
estarem nesta Audiência Pública tão importante.

Quero pedir desculpas desde já pela minha voz, estou com a
garganta arranhada, como disse lá o médico. E agora que eu vim descobrir
que a minha mulher tinha razão, direto ela me diz assim: ‘Dantas, você fala
demais’. Eu achava que ela estava errada, que não era verdade isso, mas
então me aconteceu esse fim de semana, e a gente vai fazer um esforço
aqui para ir falando até onde der, onde for possível. Mas desde já o nosso
muitíssimo obrigado, estamos agradecidos pela presença de todos vocês
nesta Audiência tão importante.

Gostaria, de início, de agradecer ao Presidente desta Casa, o
Deputado Neodi, por ter concedido ao SINTERO, através do nosso pedido,
esta Audiência Pública. É um fato inédito para nós podermos vir aqui nesta
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Casa, Srs. Deputados, senhores autoridades, Presidente da OAB, aqui
conosco, Dr. Hélio, é um motivo para nós de muita alegria a gente poder
puxar uma Audiência desta natureza para discutirmos assuntos importantes
em relação à Educação. Eu creio que isso aqui vai ser um motivo, vai ser um
exemplo, vai ser um modelo para que se faça em outros fóruns, no Estado
inteiro, não só em Rondônia, mas eu creio que no Brasil a Educação passa
por momentos importantes que precisam discutir com a comunidade, com a
sociedade vários assuntos. E eu vou aproveitar a oportunidade e vou
trazer aqui algumas preocupações para esta reunião. Logo de início, eu
gostaria de abrir falando dessas preocupações que a gente tem em relação
à Educação. O primeiro deles, Srs. Deputados, nobres colegas, Deputado
Ribamar Araújo, aqui presente, que agradecemos a sua presença, também
Deputado Jair Miotto, autoridades, presidente do Conselho conosco, vocês
todos que aqui estão e se encontram, público aqui presente. Uma das
preocupações nossas, de muitos anos, está exatamente na valorização
do funcionário da Educação. É uma coisa que a gente vê no Brasil, em
todos os lugares, em todos os Estados, em todos os municípios, o Brasil, a
valorização do funcionário da Educação é muito pequena, Deputados. Nós
sabemos de lugares do Nordeste, principalmente, onde um professor ganha
cerca de R$ 37,00 reais por mês para trabalhar. Nós vimos isto no Fantástico
o ano passado. E aqui também, quando nós observamos qualquer concurso
que é feito aí, onde a gente vê, Deputado Jair Miotto, onde a gente vê que
qualquer outro cargo no concurso o salário é maior do que o do professor
ou então do funcionário da Educação.

Então isso é uma coisa clara, patente que o funcionário da
Educação não é valorizado, onde a gente diz a educação está em primeiro
lugar, e quando a gente vai ver a remuneração do funcionalismo nós
vemos que não é em primeiro lugar, está nos últimos lugares a remuneração
do funcionário. Eu sou professor já faz vinte e sete anos, e eu tenho um
colega que começou exatamente comigo no Banco do Brasil, na época eu
ingressei na Educação, aquele colega chamado Dirceu, que hoje mora no
interior do Paraná, começou no Banco do Brasil. Naquela época eu falei:
‘Não, eu vou ser professor ganha mais’. Realmente ganhava mesmo. Só
que hoje o Dirceu, se for comparar o salário dele com o meu, ele ganha lá
seus doze mil reais, e eu, professor, não consegui passar de mil e quinhentos
até hoje. Então a gente cita esse exemplo, esse fato para que nós olhemos
com mais carinho, Deputados, essa questão da valorização do funcionário.
Muitos dizem: “Ah, mas não é tudo, o salário não é tudo”. Não é, mas faz
parte. Nenhum funcionário vai trabalhar satisfeito, nenhum professor vai
dar a sua aula satisfeito tendo lá um montão de dívidas, de contas para
pagar, aluguel vencido, a energia vai cortar, como é que fica? Então, faz
parte. É necessário sim.

Então, se o funcionário da Educação, se o professor já é um
grande mestre, já dá a sua aula muito boa, imagine então se ele tiver um
salário um pouco melhor, como é que não vai ser essa aula mais alegre,
mais satisfeito, com mais recurso. Então esta é a minha grande preocupação
na Educação, e a gente vai bater muito nesta Audiência e vamos pedir a
atenção dos Deputados, a atenção de todos para o nosso plano de carreira,
o plano de cargos e salários.

Também tem uma outra preocupação que eu gostaria de trazer a
esta Casa, que é em relação ao ensino rural. Eu tenho andado muito pelas

escolas rurais, não só lá na minha região, mas em Rondônia inteira. E eu
tenho visto sempre a mesma reclamação, o ensino rural tem que mudar,
tem que haver estudos sobre o ensino rural. Há problemas seriíssimos em
relação ao transporte de alunos na zona rural. Então uma outra preocupação
que trago a esta Audiência, nesta manhã, são mais duas preocupações.
Uma outra preocupação que eu gostaria de colocar aqui é em relação à
Escola Família Agrícola, senhora Claudir. É uma preocupação muito grande
nossa. As Escolas chamadas EFAS Família Agrícola, que é um modelo de
educação rural muito bom, eu conheço desde a fundação e sei que é um
modelo bem próprio para a zona rural, a Família Agrícola. Um modelo
excelentíssimo, mas está passando por dificuldades financeiras a Escola
Família Agrícola para se manter e nós, Deputados, precisamos achar um
meio, um mecanismo, o Governo tem que achar um jeito de investir na lei,
dentro do jurídico, e ajudar a Escola Família Agrícola.

A última preocupação, para eu parar e daqui a pouquinho passar
a oportunidade aos companheiros da Mesa. A última preocupação é em
relação a uma faculdade estadual em Rondônia, que nós ainda não temos.
Nós somos dos poucos Estados do Brasil que não têm uma faculdade
estadual. Eu mesmo me formei numa faculdade estadual no Paraná, há 30
anos já, na UEL, lá em Londrina. Lá na Paraíba, parece-me que em 75 já foi
criada a universidade estadual e nós aqui em Rondônia ainda não
começamos.

Então a preocupação que a gente coloca também, aproveitando
esta Audiência Pública, vamos lançar o primeiro tijolo da Universidade
Estadual em Rondônia, porque é ela que vai resolver o problema do ensino
do 3º Grau. A Universidade Federal não dá conta. Ela tem que atender o
Brasil inteiro. Então eu acho que é hora já também dessas bandeiras.

Eu agradeço a todos vocês que aqui vieram, vou parar porque
quero também dar oportunidade aos outros palestrantes nesta manhã e
espero que nós cheguemos ao final e vamos sair daqui com uma proposta
muito boa desta Audiência para a Educação. Passamos agora às
explanações gerais. Mais uma vez, peço desculpas pela minha voz, eu não
sei se estão me ouvindo bem; penso que sim. Está dando para me ouvir
bem? Peço desculpas.

Então vamos passar às explanações gerais e nós vamos chamar,
passar a palavra ao Dr. Hélio Vieira Costa, Presidente da OAB, para fazer
uso da palavra neste instante.

O SR. HÉLIO VIEIRA COSTA – Bom dia a todos. Gostaria de
cumprimentar aos nobres componentes da Mesa, Deputado Dantas, demais
Parlamentares aqui presentes, servidores públicos. Bom, de início gostaria
de informar aos presentes que a Ordem dos Advogados Seccional/Rondônia
está promovendo também uma mobilização no dia 25, quarta-feira, oito
horas da manhã. Nós estamos convocando os estudantes, a sociedade
civil, enfim, para uma grande mobilização em defesa da segurança pública
do Estado de Rondônia. Vamos discutir a violência no Estado de Rondônia,
a questão da Educação, Saúde Pública e Justiça. Quero informar, também,
que de 1º de janeiro até a presente data a Ordem dos Advogados Seccional/
Rondônia lamenta a perda de dois colegas que foram assassinados no
exercício da profissão, Válter Nunes e Orli Rosa. A Polícia investiga o caso,
mas lamentavelmente tivemos duas ameaças de morte em Ariquemes.
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Colegas nossos foram ameaçados de morte, o Dr. Severino, o Dr. Maurício,
e também, em Vilhena, o Dr. José Mário Seco, na semana passada, foi
vítima de ameaça de morte. Portanto, a Ordem de Advogados Seccional/
Rondônia e os movimentos sociais vão para a rua no sentido de exigir,
solicitarmos ao Poder Público no sentido que seja estabelecido um plano de
segurança pública para o Estado de Rondônia e para o País.

Nós vamos encaminhar ao Governo do Estado de Rondônia e ao
Presidente da República, ao Presidente da Câmara dos Deputados, ao
Ministro da Justiça um Plano de Segurança Pública. E esse Plano, com
certeza, envolve educação. A Educação do nosso Estado de Rondônia,
constatamos principalmente no exame de Ordem, nós, em nível nacional,
fizemos uma avaliação de 196 mil bacharéis de Direito que se inscreveram
para prestar o exame de Ordem. Desses 196 mil, 17% somente foram
aprovados. Um índice muito baixo. Isso preocupa. É uma preocupação da
Ordem dos Advogados, não de Rondônia, mas também em nível nacional,
as políticas públicas não estão chegando à mesa do cidadão. Precisamos,
de certa forma, discutir a valorização dos servidores públicos em nível de
Educação, Saúde, enfim, todos os setores, setores  públicos.

Para vocês terem uma idéia, a Educação aqui em Rondônia, de
1997 a 2001, dados constantes na Confederação Nacional dos
Trabalhadores em Educação, nós éramos o 4º em nível de remuneração.
Hoje nós somos o 9º. Daqui a pouco, Deputado Professor Dantas, vamos
chegar, se não cuidarmos da nossa Educação, dos nossos filhos, da
sociedade, vamos ser o último em termos de valorização.

Eu acho justa essa discussão, a OAB abraça essa campanha do
Plano Nacional de Educação e Gestão Democrática no Ensino Público.
Precisamos discutir a questão dos recursos da Educação, eleições dos
diretores, eu acho que tem que ser democrática, é o caminho mais prudente.
E dizer a todos, à sociedade, a Ordem dos Advogados Seccional/Rondônia,
vamos caminhar juntos, com os trabalhadores, com a sociedade civil, com
os estudantes e quarta-feira será uma grande mobilização. A OAB já está
convocando, na mídia, a sociedade civil para participar. Eu acho que está
na hora de dar um basta na violência do Estado de Rondônia. Rondônia
não suporta mais, os trabalhadores, a sociedade civil, que estão no dia-a-
dia trabalhando, lutando, pagando os impostos, nós somos o 2º país a
pagar os impostos mais altos do mundo. Para vocês terem uma idéia o
trabalhador tem que trabalhar 115 dias para pagar os impostos, de 365
dias, 115 dias é para pagamento de impostos. Portanto, eu acho que está
na hora de mobilizarmos a sociedade para fazer uma reflexão no aspecto
da violência, da educação, da saúde e do Poder Judiciário.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Professor Dantas) -  Registramos e
agradecemos a presença  também do Deputado Neri Firigolo conosco aqui.
Também gostaríamos de registrar a presença da senhora Maria Santiago
de Lima, representando a Senadora Fátima Cleide, que se encontra aqui
conosco também.

Gostaríamos de convidar à Mesa o Secretário Adjunto de
Educação, professor Pascoal de Aguiar Gomes.

Em seguida, com a palavra a senhora Epifânia Barbosa, Secretária
Municipal de Educação.

A SRA. EPIFÂNIA BARBOSA – Bom dia a todos e a todas.
Quero aqui cumprimentar todas as autoridades na Mesa, em nome da
Presidente do SINTERO, Claudir. Bem, nós estamos aí acompanhando todos
os trabalhos que são desenvolvidos pelo Sindicato e também algumas
ações, além da administração, além da Secretaria Municipal de Educação,
nós temos procurado acompanhar as ações, as políticas públicas, tanto
nacional quanto estadual, em função também dessa outra atividade que
nós desenvolvemos frente à presidência da UNDIME. A UNDIME é a União
dos Dirigentes Municipais de Educação. Nós temos uma presidência nacional
e temos seccionais em todos os Estados, e aqui no Estado de Rondônia, eu
fui eleita no primeiro mandato em 2005 e agora reconduzida para esse
segundo mandato.

E frente à UNDIME nós realizamos vários debates que são algumas
problemáticas comuns aos municípios e que nós procuramos, de uma maneira

bastante democrática, bastante discutida, através das experiências, buscar
alternativas para o encaminhamento de algumas dessas questões. E como
o debate aqui hoje diz respeito à questão da qualidade de educação,
dando mais ênfase à valorização profissional, eu queria aqui só tentar
expor alguns pontos que a gente, na Secretaria Municipal de Educação,
vem tentando implementar, tentando desenvolver e que eu acredito que
sejam mecanismos que os demais municípios também estejam
desenvolvendo.

Então, nessa questão da valorização profissional, nós elegemos,
na realidade, quatro itens, três itens que na realidade fortaleceriam a
questão da qualidade da educação através da valorização profissional.
Então a valorização profissional, nós elegemos a questão da melhoria da
rede física, onde a melhoria da rede física nós pudéssemos estar oferecendo
aos trabalhadores da Educação ambientes mais adequados para que eles
desenvolvam tanto as atividades docentes quanto as demais funções dos
funcionários de escola. Na questão ainda da melhoria da rede física,
construindo novas salas para que as salas de aula pudessem, a cada ano,
nós pudéssemos estar reduzindo o número de alunos, atendendo algumas
metas estabelecidas para que o professor desenvolva suas atividades
docentes com qualidade, variando de trinta a trinta e cinco alunos por sala
no ensino fundamental e de vinte e cinco alunos na educação infantil. A
questão da formação de professores foi um segundo item que nós elegemos
para trabalhar a valorização profissional, tanto a formação continuada
quanto a formação inicial. E a melhoria salarial, que é um item também de
elevada importância nessa questão da valorização profissional.

E eu vou destacar aqui, agora, alguns, partindo desses três
eixos que nós elegemos para trabalhar valorização profissional, eu vou
agora destacar algumas das ações que nós já estamos desenvolvendo
nessa gestão desde 2005, tendo sempre como pano de fundo a gestão
democrática que tão bem falou agora o Dr. Hélio.

Então a gestão democrática, quando nós assumimos, já era uma
realidade no município de Porto Velho e nós procuramos implementá-la,
procuramos trabalhar um pouco mais, trazendo os profissionais da Educação
para a discussão. E a nossa primeira ação foi trazer representatividades
desses grupos de profissionais para elaborarem, junto conosco, nosso
planejamento estratégico no começo de 2005. Então, em fevereiro, nós
realizamos esse planejamento estratégico, convidando diretores,
professores, pais de alunos e todos os técnicos envolvidos na Secretaria.
Nós trabalhamos com representatividade, até por uma questão
metodológica. Fruto desse primeiro momento com os trabalhadores na
gestão democrática foi o planejamento estratégico, hoje a Secretaria possui
esse planejamento estratégico. Todos os trabalhadores, nós acreditamos
que conhecem, se não conhecer nós estamos sempre à disposição para
estarmos compartilhando essas informações, e também o Plano Municipal
de Educação, que foi instituído, desde 2005, agora em forma de lei também.
No Plano Municipal de Educação, nós temos 09 câmaras temáticas onde
nós discutimos desde políticas para educação infantil, ensino fundamental,
financiamento da educação, valorização profissional, ensino superior. Então
são 9 câmaras que inclusive o Sindicato dos Trabalhadores da Educação
também tem sua representatividade.

Bem, partindo da gestão democrática, nós elegemos aqui a
questão da melhoria da rede física, e hoje, após esses 2 anos de gestão,
nós já construímos 90 salas de aula aqui no município de Porto Velho. Essas
90 salas tanto estão aqui na área urbana quanto estão aqui no eixo do
Baixo Madeira, do Alto Madeira e também toda a área rural do município de
Porto Velho.

Então, são 90 salas, significando uma ampliação de 64,11% do
atendimento dessas novas salas. Como eu disse ainda há pouco, essas
novas salas tanto atendem as novas demandas, conforme a nossa chamada
escolar, como também possibilita que a gente comece a ter uma redução
do número de alunos em salas de aulas, para que o professor possa
trabalhar melhor suas atividades docentes. Na melhoria da rede física
também nós temos, na realidade, nós já entregamos 30 escolas que foram
reformadas, ampliadas e outras, e ainda, sábado, dia 14, nós entregamos
uma nova escola também ali no bairro Tiradentes. Então nós temos 30 que
já foram entregues, ainda 20 escolas em execução, que já estão em
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processo de reforma. Essas reformas, além das novas salas, nós
procuramos construir ambientes como biblioteca, como sala de multimeios,
salas para professores; que na realidade, quando nós assumimos a rede,
para quem não conhece a rede municipal de Porto Velho, ela estava assim
com os seus ambientes bastante comprometidos, tudo na escola era sala
de aula. Então, com o tempo essas salas, bibliotecas ou sala de leitura,
elas foram desativadas e transformadas em sala de aula. Então o professor
chegava à escola e ele ia para a sala de aula ou então circulava ali no
refeitório ou então na sala do diretor, porque não existia outro ambiente
que ele pudesse estar planejando, estar fazendo a sua atualização no dia-
a-dia. Então, por isso que nós estamos realizando essas adequações.

Além disso, nós estamos construindo também um Centro de
Formação de Professores, que é aqui no centro da cidade, é um centro
onde nós temos salas para realizarmos oficinas e também um espaço com
teatro, um auditório. Então é um espaço bastante adequado que a gente
espera estar fazendo, realizando a sua inauguração, a primeira etapa da
obra agora ainda no primeiro semestre, porque esse espaço está destinado
ao curso que nós estamos aguardando agora no mês de junho.

Um outro aspecto que eu falei ainda há pouco, que nós elegemos,
é a questão de formação de professores. E aí nós temos inúmeros cursos,
a formação de professores, nós tanto realizamos as formações continuadas,
as formações que de fato, no dia-a-dia, elas possibilitam uma mudança na
escola, nas suas práticas diárias e também a formação inicial.

Na formação inicial, nós temos já em execução, inclusive iniciada
por outras gestões e que nós assumimos isso integralmente, que é o
PROHACAP. O PROHACAP, desses cursos a gente dá mais ênfase à
Pedagogia, porque temos mais turmas nas séries iniciais, mas temos também
em outras áreas como Letras, Português, Geografia. Essa valorização
profissional, essas formações, eu gosto de ressaltar que o município paga
100% das suas formações. O único curso que nós pagamos 50%, que
quando nós assumimos o SINTERO era a instituição que solicitou, que fez
o convênio com a UNIR e os trabalhadores pagavam integralmente esse
estudo, e quando nós assumimos nós passamos a pagar 50% dos seus
estudos. Então é o único curso que nós pagamos 50% porque ele não foi
iniciado pela gestão municipal e sim pelo SINTERO, mas foi uma solicitação
do Sindicato e nós atendemos em 50%. Os demais, todos nós pagamos
integralmente, realizando inclusive cursos de pós-graduação que estão
em execução, pós-graduação de educação especial, pós-graduação para
os gestores e aí um processo de licitação nós temos pós-graduação na
área de alfabetização, educação infantil e educação de jovens e adultos.
E nós temos inúmeros cursos na área de formação que diariamente são
vivenciados pelos trabalhadores.

Na questão da melhoria salarial, nós, no primeiro ano, tivemos
uma política onde a gente pudesse primeiro estar observando como é que
a receita no município se comporta e o que fosse possível naquele ano para
que não causasse algum impacto no ano seguinte, um impacto a ponto de
nós não podermos segurar a folha. Então, no primeiro ano, nós
concedemos, toda a Prefeitura teve um reajuste de 7% e para os
trabalhadores da Educação o reajuste foi de 7%. No final do ano, nós
tivemos um ganho financeiro e nós repassamos para os trabalhadores da
Educação, para os docentes, o 14º salário e para os demais trabalhadores,
dos funcionários de escola, foi dado um abono de cem reais. No segundo
ano, uma apropriação maior já da receita e do orçamento, foi concedido
para os trabalhadores da Educação um reajuste, para os docentes, aliás,
um reajuste de 15.69%, e para os demais 5.69%. Então todos os
funcionários da Prefeitura tiveram reajuste de 5.69%, incluindo os
funcionários de escolas e para os professores docentes foi um reajuste de
15.69%. Além disso, foi concedido para os trabalhadores que atuam na
área rural uma gratificação 50%, que até então era concedida apenas
para os professores e ela foi estendida aos demais funcionários de escola.
Foi também concedida gratificação para os especialistas em educação que
não tinham esse direito, nós acrescentamos isso à lei. E também nós
fizemos, nós concedemos, ainda acrescentamos a questão da gratificação
para a primeira série, para os que atuam na educação de jovens e adultos.

Agora nesse terceiro ano de gestão, nós estamos com um grupo
de trabalhadores que estão concluindo o curso de graduação, muitos já
concluíram e outros concluem até o mês de junho. E isso para gente é uma
satisfação muito grande porque houve o investimento da Prefeitura e
agora nada mais justo que eles também tenham, além da sua formação,
além da sua qualificação, tenham a valorização profissional porque também
investiram. Então, isso para a gente é um investimento, um investimento
que vai, 1020que tem um valor significativo e em função disso nós estamos
negociando, nesse momento de negociação com o sindicato, para que
esses profissionais que concluíram os estudos tenham a sua valorização
garantida em termos salariais e baseado nisso nós estamos vendo o
reajuste para os demais trabalhadores. É um impacto diferencial para a
gente, diferente de outros anos, que custa em torno de mais de dois
milhões de reais. Isso é um impacto significativo. Esses mais de seiscentos
profissionais terão um reajuste de 32.37%. Então será concedida para um
grupo, e para os demais a gente realmente vai ter que fazer uma revisão
para ver o que pode ser concedido. Já tivemos a primeira audiência com o
SINTERO e acreditamos que essa semana a gente já possa ter a segunda
audiência para levar, o SINTERO possa levar essa informação para os
trabalhadores.

Nós temos, em meio a tudo isso, nós temos uma parceria muito
grande com o Governo Federal em termos de formação de professores.
Nós estamos construindo esse Centro de Formação de Professores porque
a pró-licenciatura, que é um programa do Governo Federal, possibilitará
nós executarmos seis cursos, cursos de educação a distância que realmente
servirão para atender mais especificamente, não apenas o professor aqui
da área urbana, mas principalmente os professores que atuam na área
rural; é a universidade aberta que também o município fez o cadastro,
para que nós pudéssemos ser atendidos na universidade aberta que vai
atender não apenas os profissionais que atuam no município, mas também
todas as pessoas que querem ingressar na Educação, como profissionais.

Bem, eu já me prolonguei demais, peço desculpas aí por ter me
prolongado, mas eu gostaria de registrar aqui também em termos
percentuais, além de nós estarmos desenvolvendo, na medida do possível,
todas as políticas de Educação que beneficiam a população, nós ampliamos
o atendimento da rede municipal de ensino na educação infantil. Creches
nós ampliamos, nós hoje temos um atendimento, uma ampliação de
53.59%, uma ampliação na pré-escola de 265,8%, no ensino fundamental
a nossa ampliação foi de 3.27%, universalizando o atendimento no ensino
fundamental e na educação de jovens e adultos nós tivemos uma ampliação
de 119,80%. Então, à medida que a gente vai desenvolvendo essas
políticas educacionais, nós também temos essa grande política que é ampliar
o atendimento à educação.

Eu quero agradecer aqui à Assembléia Legislativa, em nome do
professor Dantas, que apresentou esta Audiência. Eu quero agradecer o
convite; agradecer também a Claudir, em nome do SINTERO, e parabenizar
por esta Audiência. Eu acho que uma Audiência Pública onde a gente trata
de qualidade da educação, e aí passa pela valorização profissional,
entendendo também que valorização profissional, que é importantíssimo à
melhoria salarial, mas não é só isso, então a gente fica muito feliz de ter
esses outros eixos, esses outros desmembramentos da valorização
profissional.

Então, obrigada pelo convite, parabéns pela realização desta
Audiência.

O SR. PRESIDENTE (Professor Dantas) – Registramos a
presença também do senhor Django, Presidente da URES, que se encontra
conosco. Gostaríamos também de registrar a presença do Deputado
Estadual Ezequiel Neiva, que está aqui também conosco, e gostaríamos de
chamar a compor a Mesa o Exmo. Sr. Ednaldo Lustosa, Secretário de
Estado da Educação, da SEDUC. Mais uma vez peço desculpas pela minha
voz de taquara rachada.

Concedemos a palavra agora à senhora Claudir Sales, Presidenta
do SINTERO.
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A SRA. CLAUDIR SALES – Bom dia a todos e a todas. Em nome
aqui do professor companheiro Dantas, eu quero cumprimentar todas as
autoridades da Mesa, e já agradecer a esta Casa de Leis, na pessoa do
professor que propôs para a gente esta Audiência Pública. Em nome do
Deputado Ribamar Araújo, eu quero cumprimentar todos os Deputados
desta Casa e também agradecer a força e o apoio nessa questão de nós
estarmos aqui discutindo Educação Pública. E aqui cumprimentar todos os
presentes, trabalhadores em Educação, professores, funcionários, todos
que estão aqui hoje para ouvir questões em relação à Educação Pública no
nosso Estado. Essa semana nacional, de 23 a 27 de abril, é a 8ª Semana
Nacional em Defesa e Promoção da Educação Pública. Todo ano a CNTE, a
Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, ela propõe essa
semana de debate, discussão da Educação Pública. E esta Audiência Pública
é uma das ações da semana de discussão de defesa e promoção da
Educação Pública. Então nós pedimos ao Deputado Professor Dantas, ele
solicitou esta Audiência para a gente estar discutindo e no final eu vou ler
aqui um documento que a gente vai estar protocolando para o Presidente
da Assembléia Legislativa, propondo um pacto pela Educação Pública no
Estado de Rondônia.

Então, durante toda essa semana a gente vai estar discutindo
financiamento da Educação, aí com a aprovação do FUNDEB, piso salarial
profissional nacional. Ontem, o SINTERO mandou uma caravana de cinco
ônibus para Brasília que vai estar, dia 25 de abril, participando da grande
marcha nacional em defesa e promoção da Educação Pública, buscando
um piso salarial profissional nacional, que é o nosso grande sonho. E esse
piso que está colocado aí, de 850 reais, para nós, a nossa realidade de
Rondônia, já não serve, que nós já temos aí todo um trabalho e o nosso
piso hoje tem que ser o piso que a Confederação Nacional dos Trabalhadores
em Educação apresentou e fez uma pesquisa em nível de Brasil. Que esse
piso não pode estar desvinculado, ele tem que estar vinculado à carreira,
à jornada de trabalho. E o piso que a CNTE propôs é o piso de 1.050 reais
para o professor de nível médio, e 1.575 para o professor de nível superior,
trinta horas. Então esse é o piso que interessa a gente. É nessa grande
discussão que os companheiros que foram para Brasília vão estar lá se
reunindo, em torno de quase quinhentos ônibus, que vão estar lá, de
todos os Estados brasileiros, para estar propondo, discutindo piso salarial
profissional que vai estar no Congresso e que precisa ser aprovado e que
venham valorizar a Educação, os profissionais da Educação. E quando a
gente propôs esta Audiência Pública é para propor esse pacto. A Educação
Pública pede socorro em todo País. Nós estamos aí com o MEC hoje com
diretrizes que vem propondo a valorização, a gestão democrática e a
melhoria na Educação Pública, mas a Educação Pública precisa melhorar
muito mais, e para melhorar ela precisa de mais financiamento. A nossa
proposta, a gente pediu, quando foi para aprovar a LDB que era 7% do
PIB, isso tem um veto no Plano Nacional de Educação que ainda hoje a
gente está buscando a derrubada desse veto. Porque, está aí o Secretário
de Estado da Educação, o Secretário sabe que a gente precisa de mais
verba para a Educação Pública e essa verba precisa ser bem aplicada. A
gente está sempre cobrando essa aplicação. E para que essa aplicação
venha ser correta, ela precisa ouvir quem faz educação. E quando a gente
ouve quem faz educação, a gente ouve lá na ponta, quando acontece a
gestão democrática, se discute essa administração participativamente,
ouvindo a comunidade, ouvindo lá na escola quem faz educação: ao diretor,
aos funcionários, à comunidade. E a gente vem buscando essa gestão
democrática. Se nós conseguirmos essa gestão democrática, como a Epifânia
colocou aqui, a gente já conseguiu no município de Porto Velho, ainda falta
a gente conseguir no Estado de Rondônia. E colocando aqui para os nossos
Parlamentares e para a comunidade em geral, a gestão democrática é
princípio da Constituição de 88, nós já vamos para quantos anos? Da LDB,
que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 96 e do Plano
Nacional de Educação, que é de 2001. Então a gente vem buscando essa
gestão democrática para que a gente consiga discutir com quem faz
educação, que é quem está lá ponta fazendo educação.

E quando o Professor Dantas está aqui com a voz fanhosa,
Professor Dantas, a gente leva outra preocupação, nós estamos com

nossos trabalhadores em Educação doentes, com falta de condições da
fala mesmo. Nós estamos aí, tanta gente pedindo fonoaudiologia e nem os
planos de saúde oferecem, é dificuldade mesmo. Porque o trabalhador em
Educação, quero dizer para toda a comunidade, os Parlamentares aqui,
não tem jeito de fazer de conta que trabalha. O trabalhador em Educação
trabalha porque ele chega à sala de aula com 35, 40, 45 alunos, 50 alunos,
e não tem jeito de fazer de conta que trabalha. Ele realmente trabalha.

Então, nós estamos com nossos trabalhadores em Educação, e a
gente sabe por enes problemas na Educação Pública, por falta de vários
profissionais da área, principalmente de Química, Física e Biologia, que a
gente não consegue suprir porque precisa de políticas educacionais que
venham planejar até para suprir essa carência e para suprir também precisa
de valorização profissional. Porque bons técnicos, quando acham uma
outra válvula de escape, fazem um outro concurso e saem. Então é difícil
ter suprida a área de Química, Física e Biologia. E tudo isso passa por
valorização profissional, que lá na ponta vai vir a qualidade da Educação
Pública. E às vezes as pessoas desvirtuam a função, às vezes, da gente,
enquanto sindicato. Eu, professora da rede pública do Estado de Rondônia,
concursada, hoje eu estou presidente do SINTERO, mas eu sou professora
da rede pública do Estado de Rondônia. Então quando a gente está à
frente do sindicato, a gente busca, além de valorização profissional, a
gente busca muitas outras coisas, condições de trabalho, valorização e
muitas outras ações que fazem parte também da gente enquanto
representante de toda essa categoria que faz parte da Educação Pública
no Estado de Rondônia.

Então, o sindicato tem outras funções além de só buscar a
valorização profissional, é organização, é a união da categoria, e é isso
que a gente vem buscando. O SINTERO tem 18 anos, está entrando na
sua maioridade este ano, e a gente vem buscando tudo isso. Quando nós
chegamos ao ponto que aconteça um movimento que seja prejudicial a
toda sociedade, quando a gente chega a fazer um movimento grevista, a
gente já esgotou todo mecanismo de negociação para a gente chegar a
um movimento grevista. Mas isso a gente enquanto profissional de
Educação, enquanto direção da entidade sindical, a gente também não
quer esse movimento grevista, é a última alternativa. E, no Estado de
Rondônia, a gente vem trabalhando e propondo e até pedindo, às vezes,
a oportunidade de propor dentro da Educação Pública do Estado de
Rondônia.

Nós fizemos um documento e protocolamos para o Presidente
desta Casa, em nome do SINTERO, para esta Audiência Pública. E no
documento, o sindicato, eu vou ler esse documento, que é o documento
que nós protocolamos na Assembléia Legislativa do Estado de Rondônia:

“O Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado de
Rondônia – SINTERO, entidade representativa da categoria formada pelos
professores, técnicos e funcionários da Educação, preocupado com a
qualidade do ensino público, vem, perante Vossa Excelência, com a
finalidade de envolver toda sociedade na busca de soluções para os
problemas sociais, através da Educação, propor ao Poder Legislativo a
realização de um pacto pela educação do Estado de Rondônia, sustentado
pelos seguintes pilares: construção coletiva de um plano estadual de
educação, de acordo com a Lei nº 10.172/2001, que institui o Plano Nacional
de Educação; acompanhamento da aplicação dos recursos da Educação e
instituição de mecanismos visando à ampliação das verbas para a Educação,
conforme Emenda Constitucional nº 41; criação de lei que institui a gestão
democrática na Educação Pública, conforme princípios estabelecidos na
Constituição Federal de 88, na Constituição Estadual, na LDB, na Lei 9.394/
96 e no Plano Nacional de Educação de 2001; a formação inicial e continuada
para os trabalhadores em Educação; a valorização profissional dos
trabalhadores em Educação, colocando-a como prioridade na pauta do
Estado.

Busca-se com o pacto estabelecer políticas de Estado para a
educação e não política de governo que dure apenas um mandato.

‘Se a educação mantém a sociedade é porque pode transformar
aquilo que a mantém’. (Paulo Freire).”
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 Então, esse documento a gente protocolou junto a esta Casa
de Leis, que depois os Deputados vão estar discutindo no âmbito desta
Casa de Leis o nosso pedido. Então nós precisamos de políticas educacionais
para o Estado de Rondônia, e essas políticas, que elas não sejam de
governo, política de Estado, que independente de que partidos estejam à
frente do Governo do Estado, essas políticas sejam respeitadas, porque
educação é um processo e educação é a mola mestra da sociedade. Se nós
tivermos educação, nós vamos ter menos violência, vamos ter pessoas
mais saudáveis e uma sociedade muito melhor, com certeza, com mais
inclusão social. Então nós precisamos priorizar a educação.

E, aqui, eu quero colocar para todas as autoridades, para todos
os companheiros que nós protocolamos a nossa pauta de reivindicação
junto ao Governo do Estado, dia 14 de fevereiro. E solicitamos, estamos
aguardando até agora a resposta da nossa pauta de reivindicaçãon:, e um
dos itens principais é nosso plano de carreira unificado, que também
construímos junto com a SEDUC, e está pronto junto com o Governo do
Estado. Ele prometeu mandar para esta Casa de Leis e durante o período
eleitoral não foi enviado e nós aguardamos que o Governo mande para
esta Casa de Leis o plano de carreira dos trabalhadores em Educação no
Estado de Rondônia.

Eu quero fechar aqui a minha fala, que já tomei bastante tempo,
com outro pensamento do Paulo Freire: “A existência humana não pode
ser muda, silenciosa, nem tampouco pode nutrir-se de falsas palavras,
mas de palavras verdadeiras com que os homens transformam o mundo.
Existir humanamente é pronunciar o mundo, é modificá-lo. O mundo
pronunciado aos sujeitos pronunciantes a exigir deles nosso pronunciar.
Não é no silêncio que os homens se fazem, mas na palavra, no trabalho, na
ação-reflexão.” (Paulo Freire).

O SR. PRESIDENTE (Professor Dantas) – Com a palavra a
Sra. Lúcia de Fátima Lopes Siqueira, representante do Conselho de
Educação.

A SRA. LÚCIA DE FÁTIMA LOPES SIQUEIRA – Bom dia.
Cumprimento as autoridades da Mesa e os demais cidadãos e cidadãs
presentes. Trago aqui, aos organizadores deste evento a manifestação
elogiosa dos nove Conselheiros de Educação do Município, que hoje, sob a
presidência do Conselheiro Professor Wilson Barbosa, compõem o Conselho
Pleno do Conselho de Educação Municipal de Porto Velho. E naquela Casa
eu tenho assento representando a Universidade Federal de Rondônia. A
temática, as prioridades da Educação, nos remetem, inicialmente, ao foco
da responsabilidade de cada ente federado: o municipal, o estadual e o
federal. Sabendo-se o papel de cada um dos entes é importante que se
diga que a Educação, enquanto política pública, requer uma estratégia de
parceria contínua, não só no planejamento, mas no acompanhamento,
controle, avaliação e a meta avaliação dos resultados. Por isso, colocado
dessa maneira, entendemos a importância deste evento nesta manhã.
Sendo assim, e a minha fala é do Conselho Municipal de Educação, é
importante que a gente pense o que cabe a cada ente se responsabilizar.

A UNICEF, num documento divulgado no final de 2005, coloca
que os entes responsáveis pela Educação devem elaborar um plano
plurianual na Lei de Diretrizes Orçamentárias˜ e na Lei Orçamentária da
União. As Prefeituras, em primeiro lugar, devem considerar o princípio
constitucional da prioridade absoluta à infância e adolescência. Acho que
isso é um ponto que nós não podemos nos distanciar no momento em que
a gente está aqui numa Audiência Pública pensando a questão da Educação,
do que é prioritário para a Educação. Mas não adianta reservar, sempre
quando a gente fala em prioridade, a gente começa a pensar em termos de
reservar recursos. Mas não adianta simplesmente pensarmos em recursos
se não existir o mecanismo da sociedade civil organizada que participe do
planejamento, controle, avaliação e aplicação devida. E nisso a minha fala
tem reforço um pouco no que nós acabamos de ouvir com a fala da Claudir.
Essa é uma prioridade primeira para ampliação da qualidade da educação
escolar de um município. Mas que qualidade de educação é essa? Aqui a
minha fala é de professora, mas nós temos aqui presentes muitos cidadãos
que não exercem a docência, e que, portanto, devem indagar que qualidade

é essa? Muito se falou em qualidade de educação no final do século passado,
e nós já estamos meando uma década desse século XXI e essa qualidade
da educação ainda é bastante preocupante. Ou seriam qualidades? Sim,
qualidades. Temos que pensar em termos de qualidades, porque a
universalidade do direito à educação com qualidade ainda continua sendo
uma prioridade em alguns casos apenas no papel, porque muitos brasileiros
oriundos das diferentes camadas sociais não possuem assegurados
plenamente duas qualidades da escola, que é a escola básica, tem que
estar marcada. Uma dessas qualidades: a qualidade de aprendizagem que
toma como base a diminuição do tempo médio que o aluno passa na escola
para concluir a educação básica.

Então, aqui entre os presentes, se a gente fizer um levantamento,
nós sabemos que a questão da repetência e do abandono torna a educação
básica muitas vezes até duplicado o tempo desse aluno na escola. Uma
outra qualidade: a qualidade da aprendizagem que assegura o aluno, o
egresso do ensino médio, condições de direito de ingresso ao curso superior
que ele deseja ou emprego sem o viés dos cursinhos preparatórios. São
duas vertentes da qualidade que a gente não pode esquecer quando
pensa em qualidade. Mas a gente ainda continua perguntando que qualidade
é essa que mais se assemelha a uma linha do horizonte: quanto mais
caminhamos em direção a ela, já que nós acabamos de ouvir aqui os
esforços já colocados aqui pela Secretária de Educação do Município com
relação a esta qualidade, já vimos as lutas do SINTERO, e a gente continua
ainda entendendo essa qualidade como um sonho a ser perseguido.

Uma propaganda atual do Governo Federal vende a seguinte
idéia: “Uma das vantagens da modernidade é conseguir ganhar tempo”,
fazer um cafezinho em três segundos, por exemplo, e aí aproximo esse
mote do tema das prioridades de educação. Tempo nós devemos pensar
nesse mote do tempo com uma urgente qualidade que precisamos agregar
as nossas escolas e aos planos de educação. Alguns estudos apontam as
mazelas da nossa Educação e demonstram os resultados da nossa escola
que atribuem um atraso considerável, superior a cinqüenta anos. Assunto
esse comentado por revistas de circulação nacional nas últimas semanas e
jornais televisivos. E eu convido os membros da Mesa e os assistentes que
a gente possa fazer uma reflexão: o que será que um brasileiro anônimo,
não estou falando nem do empregado, daquele que paga tantos dias aqui
citados do seu salário, para impostos, mas estou falando do brasileiro
anônimo, às vezes até desempregado, que paga imposto da meiota de
pinga ao quilo de feijão e que leva diariamente o seu filho para a escola. O
que ele pensa desse atraso da escola brasileira? Em que ele deve acreditar?
Na peça publicitária ou nos resultados de boletim escolar do seu filho?

Sabemos, educadores, gestores da Educação e autoridades que
decidem ou executam planos sobre o emprego do dinheiro público, sabemos
da responsabilidade da urgência que temos para que toda a escola cumpra
itens simplórios, como cumprir fielmente o calendário escolar, cumprir carga
horária completa de todas as disciplinas. Nem estamos falando aqui da
importância de cada escola possuir uma biblioteca e possuir uma quadra de
esporte. Se estamos aqui juntos hoje, nesta manhã, é porque cada um de
nós acredita que precisa ocupar uma força-tarefa em prol de indicadores
de qualidades da nossa escola básica. Chamada escola básica no Brasil:
educação infantil, ensino fundamental e médio. Os últimos resultados
expressos do Prova Brasil, o ENEM, apontam questões prioritárias que
carecem de enfrentamento no menor espaço de tempo, sem deixar de
lado as prioridades de médio e longo prazos porque também é uma questão
importante que a história do Brasil tem nos revelado. E é importante que,
como estamos aqui nesta Mesa, contando com participantes que têm o
poder de decidir, têm poder de caneta, que é importante que se pense não
só nas questões de educação a curto prazo, mas em educação pensar a
curto prazo é errar quase sempre.

Nós temos que estar agindo a curto prazo de fato, mas ter
sempre metas a médio e a longo prazos a serem cumpridas. Sabemos que
uma geração de meninos e meninas em idade escolar precisa aprender
para valer. Ora bolas, o que significa aprender para valer? Aprender para
dar conta de viver com dignidade no mundo cada vez mais escasso, onde
cada vez mais há questões da competição pelo emprego, do espaço, do
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tempo, da água limpa, do ar puro, de um clima saudável estão cada vez
mais difíceis, preocupando o mundo inteiro.

O meu ponto de partida, quando trago essas colocações aqui, é
o ponto de partida do Conselho Municipal de Educação. Como é que ele
entende e atua, observadas as suas competências regimentais? O CMM,
órgão do Estado e não de governo, desempenha a função normativa,
consultiva, supervisora, fiscalizadora, deliberativa e avaliativa do sistema
municipal de educação, em parceria com a Secretaria de Educação do
Município.

O CME - Porto Velho foi criado em 1990 pela Lei Orgânica do
Município e foi instalado em 1998, pela Lei Complementar nº 071, de 1997.
Então vocês até percebem o tempo que durou entre a sua criação e a sua
instalação. Estamos, portanto, no nosso 9º ano de funcionamento.

Em 2007, o CME elegeu metas de trabalho prioritário. Uma das
primeiras metas que consideramos, nós, daquela Casa, consideramos
importantíssima é contribuir com a redução do número de estabelecimento
prestador de serviço educacional sem a devida regularização mínima. E
aqui nós entendemos a regularização mínima, possuir a autorização de
funcionamento. Segundo item de metas, para 2007, é assessorar escolas
situadas na zona urbana e zona rural, mantidas pelo Poder Municipal,
quanto à formulação da proposta político-pedagógica, de modo que no
menor tempo encaminhe o seu processo de regularização ao Conselho
Municipal de Educação, no que couber, em alguma autorização, outras, a
segunda autorização, outras, reconhecimento, outras: reconhecimento
de experiência etc. Terceira meta, acompanhar o atendimento escolar e a
condição desse atendimento nas questões de estrutura física, recursos
humanos e materiais, organização curricular e a forma de inclusão social. E
a outra meta é imprimir a maior agilidade possível no estudo e na emissão
de respostas às questões de sua competência, em especial questões
diretamente ligadas à qualidade e à legalidade das ações das escolas e dos
profissionais que nelas atuam. E a última meta, responder prontamente
com aparato legal às questões ligadas ao pleno funcionamento da escola,
na gestão do currículo e do atendimento ao aluno.

No momento, estamos às voltad com a elaboração da resolução
sobre avaliação e recuperação, sobre a elaboração da resolução da
Educação Especial, e assim por diante. Com base na atuação do CME de
Porto velho, torna-se possível vislumbrar como prioridade para a educação
municipal dados que a gente traz para o debate nesta Audiência, a
curto prazo, a construção de duas crenças. A construção de duas crenças,
a construção da crença de que toda e qualquer escola deva assumir-se
como uma organização educacional, voltada para qualidade que não abre
mão de aspectos fundamentais presentes em todas suas ações a saber:
na primeira, qualidade na articulação do nível institucional local, regional e
nacional, que fortaleça o caráter público do sistema municipal de ensino.
Estamos num século que não podemos desprezar a questão da articulação
em todos os níveis, em todas as responsabilidades de todos os entes. A
segunda, a geração de condições definidas na proposta político-pedagógica
que garanta às equipes gestoras da escola, eu acho que isso também tem
reforço na fala da Claudir, que é o princípio da gestão democrática.

Mas não tem como só pensar no princípio da gestão democrática
com o olhar da legislação, se de fato as equipes gestoras das escolas não
assumirem as responsabilidades correspondentes às expectativas comuns
aos estudantes do seu entorno econômico-cultural, demarcadas pelo nível
de escolarização acadêmica e a exigência de cidadania. A implementação
de condições dentro da escola que garanta acesso, permanência e
aprendizagem com qualidade. Não adianta ser cada brasileirinho ali
matriculado, ser um número na estatística, se ao final ele abandonou, não
permaneceu, cansou ou então aprendeu, tem um boletim escolar, tem um
histórico escolar correspondente a um cheque sem fundo que faz com que
ele não consiga um emprego, não consiga galgar outro espaço na sua
escolarização.

O segundo ponto é a construção da crença de que o Conselho da
Educação Municipal no cumprimento de sua função social, enquanto órgão
de Estado que é cada vez mais comprometido com a promoção da justiça
social, supondo sistema municipal de ensino o provedor das condições
para que a escola mantida com o dinheiro do povo funcione na conjunção

de atos, fatos e característica a saber: que uma escola e os profissionais
que nela atuam cumpram a regularização legal e as orientações estratégicas
previstas no plano da Educação do Município e na sua proposta político-
pedagógica, daí a nossa importância enquanto Conselho de lutar para que
a escola apresente pelo menos sua condição mínima de autorização, porque
a condição mínima para ser autorizada é possuir a sua proposta político-
pedagógica bem definida, claramente divulgada e com transparência.

Que a escola assuma o compromisso de executar e avaliar os
programas previstos nos atos respectivos da criação, autorização,
reconhecimento, credenciamento e o recredenciamento das instituições
de ensino. Que a escola atue na defesa do estatuto do trabalho do
profissional da Educação desde a seleção da contratação e do
desenvolvimento profissional. Que a escola seja uma instância de parceria
na transparência com os critérios da gestão de programas e de convênios.

É essa, eu acho que eu até me alonguei um pouquinho, mas
nessa condição de Audiência Pública, acho que a gente precisa ter mapeados
alguns pontos que aí ficam no aguardo dos questionamentos.

Muito obrigada.

O SR. PRESIDENTE (Professor Dantas) – Registramos a
presença do Deputado Maurinho e agradecemos. Registramos também a
presença do Sr. Raimundo Nonato Soares, representando a CUT.
Registramos também a presença do Sr. Joel da Silva, representando a
Associação dos Estudantes Secundaristas de Porto Velho. Registramos
também a presença do Sr. Marinélio Pereira de Souza, representando a
UNES. Registramos também a presença da professora Iranir Moraes,
representante de ensino de Porto Velho.

Com a palavra agora a Sra. Luci Bicho, Presidente do Conselho
de Direito da Criança.

A SRA. LUCI BICHO – Bom dia a todos. Em nome do Deputado
Dantas, mentor desta Audiência Pública importantíssima, eu quero
cumprimentar a Mesa e em nome da dona Benedita Pini, professora,
guerreira, lutadora que até hoje administra uma escola na idade em que
ela está, lutando pela educação, eu cumprimento a plenária.

Bem, eu sou Luci Bicho, presidente do Conselho Municipal dos
Direitos da Criança e dos Adolescentes. E dizer que o Conselho Municipal
não é o Conselho Tutelar. O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e
do Adolescente é o Conselho que atua à frente de eleição, criação e tudo
mais referente ao Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar atende criança e
adolescente em situação de risco e os Conselhos de Direitos, tanto nacional
como estadual e municipal, trabalham na deliberação, financiamentos de
projetos e na fiscalização dos direitos da criança e dos adolescentes, se
eles estão sendo cumpridos.

Eu quero iniciar a minha fala com um protesto. Eu estou aqui
verificando que apenas 25%, eu acho que agora, dos Deputados estão
presentes. Um tema como este é de suma importância e se nós priorizamos,
se foi priorizado esta Audiência aqui nesta Casa é porque nós acreditamos
que os responsáveis em fazer valer as nossas reivindicações são os
Deputados. Mas como eu acredito que quantidade não é qualidade, quero
acreditar que a qualidade desta Casa esteja presente aqui com esse
percentual.  Um outro protesto que eu quero fazer é com relação à plenária.
Nós, professores, porque sou professora, sou formada em letras,
infelizmente desisti da profissão, fui fazer outra faculdade porque percebi
que quatro anos na faculdade, fazendo letras não me trariam resultados
de ideais que eu tinha como antes e optei por outra carreira, acho que a
plenária  deveria estar lotada, que todos os professores deveriam estar
aí. Sei que eles não estão porque estão em sala de aula, mas esse é um
momento ímpar, porque se fosse uma reivindicação de administradores, de
advogados, de policiais civis ou de médicos, estaria lotado.

Nós, professores, vivemos num massacre. Nós passamos quatro
anos, como passam quatros anos outros profissionais, e quando você
puxa uma lista de concurso, um edital de concurso, você vê como é
desvalorizada a sua profissão. Quando você chega a um local e você diz
assim: o que a senhora é, professora, isso ou aquilo? Eu virei administradora
agora. Então eu não uso mais como professora, eu uso meu título como
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administradora que dá uma elevação um pouquinho maior. É utópico isso,
sim, mas é real. É utópico por um sentido, mas é real por outro. Se está
numa classificação professor, médico, advogado, os dois têm um impulso
muito maior. A desvalorização já começa daí, por quê? Ah, é professor!
Qual a formação? Letra, História, Geografia, Matemática. Nossa, então, o
conhecimento deve estar aquém de um advogado ou de um médico. A
partir daí já começa a desvalorização.

Eu estou aqui com uns dados, são dados de índice nacional, que
dizem o seguinte: apenas 9,4% das crianças de até três anos de idade são
atendidas em creches; na faixa de quatro a seis anos, o índice de
escolarização é 61,4%. Além do desafio está igualmente o da permanência,
uma vez que em média, de cada cem alunos que ingressam no ensino
fundamental, apenas 60 o concluem. Destes, cerca de 17% são acolhidos
no ensino médio, isso sem mencionar o fato de que 42% dos alunos do
ensino fundamental e 55% dos alunos do ensino médio estão atrasados
com relação à série adequada à sua idade. Vocês estão vendo que são
índices altos, índices gritantes, índices vergonhosos. É lamentável que nós
precisemos solicitar Audiências Públicas tanto no âmbito estadual como
nacional ou municipal para chamar atenção para Educação. Existe uma
máxima de sul a norte do nosso País que diz assim, em todos os discursos:
educação é a base de tudo e para tudo. Uma discussão que está em voga
com relação à violência, a educação é que vai resolver isso, é através da
educação. E por que, se nós temos tanta certeza que a educação é a base
de tudo, nós, gestores públicos, os responsáveis, os verdadeiros
responsáveis somos nós, juntamente com os gestores públicos, não
tomamos uma providência? Nós precisamos brigar por um teto salarial de
oitocentos e poucos reais?  Isso é uma vergonha. Eu sou professora de
profissão, sou professora do Município, professora de Português e tenho
vergonha de dizer que sou, porque a nossa classe é desvalorizada. Pelo
amor de Deus, não há necessidade disso. Eu acho que se a educação é a
base de tudo, nós temos que seguir outros exemplos. Vamos abrir as
nossas mentes, vamos abrir os nossos desafios, porque se é um desafio,
então vamos encarar isso como um desafio. Educação é a base de tudo.

Eu quero parabenizar o Município, pelo plano municipal, que nós
somos sempre convidadas a participar, é onde você conversa, delibera,
você discute, geralmente é o efeito cascata de cima para baixo, e aqui a
gente está vendo que é de baixo para cima, o municipal tem um plano, o
estadual não e o nacional não. É um exemplo, o Município e está de
parabéns.

O tema da discussão aqui é o quê?  Qualidade na educação,
valorização profissional e garantir diretrizes que dêem continuidade a essa
qualidade. Eu só tenho a dizer que nós consigamos realizar isso, que isso
é uma luta, quando você pega os livros de história, quando você pega as
histórias da Educação, quando é citado Paulo Freire aqui, você vê que isso
já vem lá de baixo há muito tempo e nós continuamos, em pleno século XXI,
lutando para mostrar às pessoas que nos representam, aqueles que nós
votamos, de que a educação é à base de tudo e que será através dela que
nós vamos conseguir resolver problemas que estão agravando o nosso
País.

Parabenizo aqui a Assembléia, lamento a ausência de outros,
lamento que o plenário não esteja cheio para essa discussão e louvo a
Deus que tenhamos um resultado positivo, que depois nós possamos nos
orgulhar do que trouxe esta Audiência.

Muito obrigada.

O SR. PRESIDENTE (Professor Dantas) – Com a palavra o
senhor Ednaldo Lustosa, Secretário Estadual da Educação.

O SR. EDNALDO LUSTOSA – Bom dia a todos. Quero cumprimentar
o professor Pascoal, coordenador lá na SEDUC, bem como o professor
Suamy, Vice-Presidente do Conselho Estadual da Educação; cumprimento
também a professora Claudir, essa guerreira, Presidente do nosso SINTERO
do Estado de Rondônia; cumprimento também o Dr. Hélio Vieira, Presidente

da OAB do Estado de Rondônia e no momento parabenizo Vossa Excelência
pelo brilhante discurso hoje aqui com referência aos companheiros, aos
senhores advogados praticamente massacrados neste Estado de
Rondônia; cumprimento o Deputado Professor Dantas; cumprimento aqui
a professora Epifânia, Secretaria Municipal de Educação, pessoa com quem
estou convivendo já desde que cheguei à Secretaria de Educação e temos
um bom relacionamento entre a SEMEC e a SEDUC; cumprimento a senhora
professora Lúcia Siqueira, Presidente do Conselho Municipal de Educação;
bem como a professora Luci Bicho, Presidente do Conselho da Criança.

Senhoras e senhores presentes. Eu vou pegar aqui, também,
uma carona da professora Luci, com referência à professora Benedita Pini,
que ela fez menção aqui. E dizer para os senhores que a professora
Benedita Pini é uma companheira de batalha há muito tempo, nós fomos
diretores de escolas juntos aqui no município de Porto Velho. Eu, na época,
diretor da Escola 21 de Abril e ela no Barão do Solimões, se não me
engano. Então nós temos conhecimento, um prazer imenso de ver você
outra vez, Benedita, e eu gostaria de posteriormente conversarmos um
pouco.

Senhores Deputados, é um prazer imenso de estar aqui nesta
Casa, porque aqui é o local realmente do Executivo vir prestar contas
daquilo que está sendo feito em cada uma de suas Secretarias. E durante
toda a nossa vida nós pautamos pela clareza, pela sinceridade, pela
honestidade, daí o porquê eu me sinto bem à vontade de estar aqui nas
dependências desta Casa, para mostrar um pouco daquilo que estamos
desenvolvendo na Secretaria de Educação do Estado de Rondônia. Nós
assumimos a Secretaria em abril de 2006, um ano atrás, e naquela ocasião
praticamente os orçamentos da SEDUC já estavam comprometidos, tendo
em vista reforma de escolas, folha de pagamento e a série de compromissos
assumidos por aquela pasta. Então, praticamente, nós respeitamos aqueles
compromissos que já haviam sido assumidos e paralelamente a isso fomos
fazendo aplicação naqueles valores que ainda havia, não havia, assim,
assumido compromissos. E quando assumimos aquela Secretaria vimos,
naquela ocasião, que das trezentas e noventa e oito escolas, concluindo
quase quatrocentos e quatro escolas, que uma boa parte dessas nossas
escolas estava em situação realmente muito carente e em alguns casos
até mesmo péssimas, o que nos fez acompanhar as obras que estavam em
andamento e algumas outras obras pequenas nós colamos em início. O que
nos causou transtornos no mês de dezembro, e hoje a SEDUC está com
setenta e três reformas de escolas em andamento. Ao final do ano passado,
tendo em vista o orçamento não ser o montante desejado por nós, nós
paralisamos todas as reformas de escolas que estavam sendo feitas no
Estado para que pudéssemos pagar o 13º dos funcionários da SEDUC.
Fato esse que, analisando pelo nosso preço, nós achamos, naquela época,
naquele final de ano, que seria melhor nós pagarmos o salário dos servidores
do que pagar reforma de escola. Fato esse que fiz, sofri críticas por parte
de alguns empreiteiros do Estado, entretanto, o compromisso é com a
classe de educadores do Estadoqu:, eu fiz cumprir até o último dia do mês
de dezembro.

Retornamos à reforma das escolas agora, após aprovação do
orçamento de 2007, nós retornamos às atividades de reforma de escola e
estamos iniciando uma outra frente de reformas em outras escolas que
estão muito carentes aqui no Estado. E eu gostaria, porque às vezes as
pessoas tecem alguns comentários e às vezes as pessoas não sabem a
realidade, se faz necessário que digamos a realidade para que a pessoa
tome a sua posição sabedor daquilo que está sendo realizado. Nós, nesse
ano de 2006, na SEDUC, nós fizemos reforma em escola que parecia que
nunca havia sido escola na vida, como a Escola Wilson Camargo, no município
de Vilhena, onde a escola praticamente teve que começar do alicerce,
onde a SEDUC teve que desembolsar R$ 1.560.000,00 (Um milhão e
quinhentos e sessenta mil reais) para a reforma daquela escola. Temos
uma outra escola muito crítica aqui no Distrito de Calama, onde o Estado
teve que desenvolver, teve que desembolsar um milhão quatrocentos e
poucos mil reais para fazer a reforma.

Tendo em vista esses dados, vejam bem os senhores que somente
em duas escolas a SEDUC teve que desembolsar três milhões de reais para
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reformar duas escolas, começando do zero, do alicerce até chegar ao
teto. Então, a situação da Secretaria, realmente acho que dissemos para
os senhores. As reformas das escolas nós retornamos agora, todas elas,
e desde a época em que nós assumimos a Secretaria, nós tivemos, logo
que assumimos a Secretaria, nós tivemos o trabalho, tivemos o cuidado e
convidamos o Sindicato dos Trabalhadores em Educação, na figura da
Presidente Claudir e, naquela época, nós mostramos a necessidade de
conservarmos o patrimônio público. Isto, a princípio, porque quando fizemos
o levantamento patrimonial da SEDUC, verificamos que a cada seis meses
são comprados pela SEDUC vinte três mil conjuntos escolares, quinze mil
conjuntos escolares, nove mil conjuntos escolares, enfim, dá uma média
de trinta mil jogos de carteiras por ano que a SEDUC tem que desembolsar
esse dinheiro. É uma coisa que não é justa, eu não acredito que ocorra
esse fato em outros Estados da Federação, não tem como você admitir
que no período de seis meses sejam destruídos de quinze a vinte mil
carteiras, quinze mil conjuntos escolares. Fatos estes que geralmente,
que fatalmente vêm cair no bolso do trabalhador da Educação. Por quê?
Porque a SEDUC trabalha tão-somente com 25%. E se faz necessário nós
trabalharmos dentro desse parâmetro desses 25% e, para isto, nós estamos
fazendo campanhas, todas as reuniões em que eu vou no Estado, eu
peço, porque você vai com o diretor de escola e fala com ele para nós
fazermos essa campanha de conservação de patrimônio, principalmente
com a destruição de carteiras, que um jogo de carteiras desses custa R$
180,00 (cento e oitenta reais) para o Estado. O diretor da escola me
responde que a função dele é ser diretor e não fiscal de carteiras. Você vai
a um supervisor a resposta sempre é a mesma, que ele é um supervisor
escolar. Você vai a um professor, ele diz: - Não, a minha função na escola
é tão-somente dar aula; e com razão.

E aí, neste jogo, vai sobrando para SEDUC ter que todo ano
estar fazendo essa compra de carteiras, duas vezes ao ano. Então, nós
estamos, em todo o Estado de Rondônia, onde nós estamos passando,
município por município, estamos conclamando e pedindo ao diretor de
escola e dirigentes sindicais, professores, estamos pedindo para que
façamos uma campanha no sentido de conservação desse patrimônio,
principalmente com referências aos conjuntos escolares, para que possamos,
em semestre seguinte, fazer aplicações de recursos em outras coisas.

Nós fizemos, como eu disse anteriormente, reforma em algumas
escolas, onde dirigentes de vários governos foram passando e não se
preocuparam com a situação física das escolas e hoje, praticamente, dessas
400 escolas, no mínimo 250 escolas precisam ser reformadas. Fora essas
73 que eu falei anteriormente que estão em fase de conclusão. O que se
quer dizer com isto? Que estn:á se tornando praticamente um saco sem
fundo. Ou nós tomamos uma posição em conjunto com referência a essas
despesas desnecessárias ou então nós estamos fadados realmente a um
fracasso muito grande.

Nós chegamos à SEDUC, alguns Deputados aqui nesta Casa
sabem do nosso dia-a-dia na SEDUC, e alguns Deputados já estão sabendo
da minha posição rígida com referencia à colocação de profissionais da
Educação à disposição de outros órgãos. Onde vários servidores da
Educação, professores, estavam à disposição de outros órgãos, fato este
que nos fez trazer esses professores de volta para a Educação, para que
não tenhamos que fazer novos concursos com novos profissionais. Porque
senão vira uma bola de neve. Você faz um concurso hoje, admite 400
professores, daqui a seis meses, de 400 professores, 200 já não estão em
sala de aula, já estão em órgãos, até em outros Poderes. Então se faz
necessário que compreenda a minha situação de rigidez que eu estou
tendo com referencia ao controle de profissionais. Não é justo, por
exemplo, senhor Presidente, não é justo nós encontrarmos um professor
trabalhando em cartório eleitoral deste Estado. Não é justo um professor
nível 3 deste Estado, sendo assessor de um Vereador. Não é justo você
ver desvio de função de professor por tudo que é lugar que você vai. Aí,
no final, você não tem dinheiro para pagar um salário adequado para o
professor, tendo em vista a folha estar com 82%.

Quando eu cheguei à SEDUC, os mais chegados a mim sabem
que a folha da SEDUC estava em 82% dos 25% sendo aplicados na

Educação. Então, nós tivemos que tomar posições rígidas, aquelas pessoas,
aqueles Deputados mais chegados, que eu tenho mais conhecimento com
os mesmos, eles sabem dessas posições que nós estamos tomando lá na
SEDUC. Sabem que se nós não tomarmos essas posições mais rígidas, nós
não temos como desenvolver uma educação boa neste Estado. São as
escolas caindo aos pedaços, são carteiras quebradas por tudo que é lugar,
cada jogo de carteiras é de R$ 180,00 (cento e oitenta reais). Você vai
fazer uma reforma de escola, o mínimo que você gasta são R$ 250.000,00
(duzentos e cinqüenta mil reais). Aí se fala na qualidade da educação. Pois
bem, queremos uma melhor qualidade na educação. Mas, para nós
chegarmos a essa melhor qualidade da educação se faz necessário que
nós aparemos várias arestas que estão aí. Nós fizemos à exoneração,
senhores Deputados, de quase 800 professores emergenciais, professores
esses que estavam sem trabalhar. Não sei por que cargas d’água foram
admitidos. Fizermos a exoneração desses professores e aí, hoje, está o
comentário por que da exoneração desses professores emergenciais,
quando eu estou abrindo um concurso público. Tudo bem, a SEDUC está
abrindo um concurso público para 515 vagas, senhor Presidente.  Mas
essas 515 vagas são para ser ocupadas por aqueles professores das
áreas críticas, que todos os senhores conhecem que é Matemática, Química,
Física, Biologia e Inglês.

Então, essas 515 vagas são para essas áreas e se vocês forem
reparar, aquelas exonerações de professores que foram feitas, não
pertenciam a essas áreas. Então daí o porquê você vai trocar apenas a
pedra de um local para um outro. Você faz exoneração de um excedente e
contrata realmente aqueles que o Estado realmente precisa, que a SEDUC
realmente precisa. Então, praticamente, a nossa atitude está sendo nesse
sentido.

Nós estivemos agora, nos dias 22 e 23 de março, em Brasília,
naquela reunião do Conselho Nacional de Educação, e hoje o que se fala
por esse Brasil afora é com referência ao salário, ao piso salarial. Naquela
reunião lá em Brasília, quando apresentaram a proposta de R$ 850,00
(oitocentos e cinqüenta reais), foram rechaçados por alguns representantes
de alguns Estados, sob alegação de que eles iriam quebrar o Estado com o
piso salarial de R$ 850,00 (oitocentos e cinqüenta reais). E, naquele
momento, nós ficamos bem à vontade porque Rondônia está bem além do
piso salarial que hoje é discutido em nível de Brasil. E verificamos as
reclamações de alguns Secretários, e eu pediria aos senhores Deputados
que prestassem um pouquinho de atenção nesses dados que eu vou passar
para os senhores agora.

O Estado do Alagoas tem seis meses que não paga o salário dos
professores. O Estado do Rio Grande do Sul, que é um Estado
industrializado, tem três meses que não paga salários dos professores. O
Estado do Mato Grosso do Sul, até o dia 23 de março, não havia pagado o
13º salários dos professores. Então, são coisas, estou dizendo isto apenas
a título de informação para os senhores, para os senhores verem onde
nós, dirigentes de Educação, nós temos que pisar no chão, para não
levarmos o Estado à bancarrota, porque se nós começarmos a fazer
despesas aleatórias, nós vamos levar o Estado para bancarrota.

Então se faz necessário nós realmente sentarmos e verificarmos
onde vamos elaborar despesas para não chegar ao ponto que esses Estados
chegaram. No Estado do Rio de Janeiro está tendo aula uma semana de 5ª
a 8ª série e na semana seguinte para o Ensino Médio. No Estado do Rio de
Janeiro, hoje, ele precisa da contratação imediata de 2.000 professores.
O Estado não tem caixa para fazer tais contratações. Dizer para os
senhores, aqui, uma informação que eu acho importante passar para todos
os senhores, é com referência aos salários, que a Folha da SEDUC, no mês
de janeiro, correspondeu a R$ 32.800.000,00, fevereiro a R$
27.700.000,00 e março R$ 26.500.000,00, conforme o dito aqui, os
senhores verificaram que a Folha ela vem diminuindo durante o ano de
2007. E hoje o percentual de comprometimento com a folha de pagamento
é em torno de 70, 73.79%.

Então, é basicamente isso que eu tinha para dizer aos senhores.
A folha de pagamento de março, já falei, não é? E temos a contratação,
um novo concurso que está em fase de elaboração de edital do concurso.
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Estamos procurando, de uma maneira mais clara e fiel, cumprir a nossa
obrigação junto à Secretaria de Educação, junto ao senhor Governador do
Estado. Estamos atravessando, realmente, momentos difíceis,
principalmente com referência a professores em outros setores do Governo,
em outros Poderes, e assim por diante.

Eu, a SEDUC, após nós chegarmos à SEDUC sempre estivemos
de portas abertas para todas as camadas da sociedade. As contas da
SEDUC, inclusive, o próprio Sindicato esteve lá conosco, mostramos, nós
não temos o que esconder de ninguém. Sempre procuramos, durante toda
a nossa vida, levar uma vida bem clara, às claras para com todo o cargo
público que nós passamos, nós fizemos questão de deixar bem às claras o
que estamos fazendo, a maneira que estamos fazendo e o porquê
que estamos fazendo.

Eu me coloco à disposição de todos os senhores na Secretaria de
Educação, para tirar toda e qualquer dúvida que haja com referência a
aplicação de recurso, e assim por diante. Chegamos também à Secretária,
nós tínhamos um volume grande, tínhamos um volume muito grande com
referência à diárias, que nós fomos realmente sanando esses problemas.
Muito bem, com referência ao pessoal de apoio eu também, quando declinei,
quando nós declinamos o apoio aos pró-funcionários, nós tivemos todo
apoio do SINTERO para me ajudar na caminhada da realização do Pró-
Funcionário. Pedi várias vezes à professora Claudir que me ajudasse, pedi
à professora Epifânia que me ajudasse, e nós estamos, praticamente,
começando agora as aulas, mês de maio agora estamos começando.

Estive em Brasília praticamente sem poder ir para assinar o
convênio do Pró-Funcionário e esse pessoal de apoio, nós estamos agora
no mês de maio, já iniciando as aulas para o pessoal, para o grupo de apoio
da SEDUC. Então, e para isso, nós estamos tendo em conjunto, este
trabalho está sendo feito em conjunto com a SEMEC, SINTERO e SEDUC,
e nós iremos, sem sombra de dúvida, realizar dentro do previsto das
planilhas traçadas entre SEDUC, SINTERO, SEMED e  UNDIME, nós
estaremos realizando já a partir do mês de maio o curso de formação para
o Pró-Funcionário, para o pessoal de apoio.

Não sei se deu para responder a vocês a contento. E para tanto
nós estamos contando muito, no SINTERO tem um professor, um professor
muito esforçado que está nos ajudando muito nesta questão do Pró-
Funcionário, que é o Professor Manoel, que está nos ajudando muito. É um
prazer, professor, e essas dúvidas, eu pediria aos professores aqui
presentes, para os administrativos aqui presentes, que detalhes neste
sentido, outros detalhes que talvez faltem aqui no momento, que procurem
o Professor Manoel, no SINTERO, que ele passará para nós todas as
informações, e passará para os senhores todas as informações necessárias.

Eu gostaria de citar para os senhores aqui, com referência às
salas de aula, que nós aumentamos o número de salas de aula com a
construção de algumas escolas e reformas de outras escolas. No município
de Machadinho do Oeste, nós construímos duas escolas: uma no município,
na área urbana, a outra no distrito, de Ensino Médio, no distrito de 5º BEC.
Lá tem uma escola grande, escola do Ensino Médio.

No mais, o que eu quero agradecer aos senhores pela atenção
que os senhores me deram, pedir desculpas porque, realmente, eu não
sou um grande orador, minha palavra é muito pouca e ainda gaguejando,
peço desculpas a vocês, vocês que me aturaram esse tempo todo. E aos
membros da Mesa fico muito agradecido pela paciência que vocês tiveram
comigo. O meu muito obrigado a todos vocês e eu me coloco à disposição
na SEDUC para retirar toda e qualquer dúvida que os senhores tiverem
com referência à aplicação desses 25% da Educação.

O meu muito obrigado e conto com a colaboração dos senhores
para que possamos desenvolver um trabalho naquela Secretaria, um
trabalho que venha a ser a contento de toda a classe educadora do
Estado de Rondônia.

O meu muito obrigado a todos vocês e até uma próxima
oportunidade.

O SR. PRESIDENTE (Professor Dantas) – Registramos a
presença do Deputado Maurão e também do Deputado Wilber.

Com a palavra, neste instante, o Sr. Professor Suamy Lacerda,
Vice-Presidente do Conselho de Educação.

O SR. EDNALDO LUSTOSA – Eu gostaria de, neste momento,
pedir aos senhores, à Mesa e mesmo ao Professor Suamy, que vocês me
dessem um cartão vermelho para eu ir lá para a SEDUC, que tem um monte
de pepino para resolver lá.  E eu gostaria que vocês da Mesa, bem como o
público, vocês me dessem um cartão vermelho para que eu possa ir lá para
a SEDUC.

Muito obrigado a todos pela compreensão.  O Professor Pascoal
ficará aqui. Obrigado.

O SR. SUAMY LACERDA – Bom dia aos amigos presentes, ao
Deputado Professor Dantas.  Deputado, a respeito do convite formulado
ao Conselho Estadual de Educação, aqui representa a Professora Francisca
Batista da Silva, Presidente daquele órgão consultivo; cumprimentando o
Deputado Neri Firigolo, cumprimento os demais Deputados presentes na
Casa; e cumprimentando o meu colega Haroldo, do SINTERO, também
Conselheiro do Conselho Estadual da Educação; cumprimento a platéia
presente, formada por professores e interessados servidores da Educação.

É importante salientar a oportunidade que é dada através da
Assembléia Legislativa, na proposta do Professor Dantas, para que
possamos buscar rumos, discutir o que está sendo feito, e buscar rumos
para a Educação do Estado de Rondônia e seus Municípios.  Estamos
vencendo a década da Educação instituída pela Lei de Diretrizes de Base
da Educação, estamos reconhecendo problemas, o que é muito grave
para todos nós.  Também entendemos que os problemas aqui citados, eu
vi o Professor Dantas falando em educação rural, nós ouvimos a colega
Claudir, do SINTERO, a guerreira, apresentando as dificuldades
encontradas, doenças de professores, licença-prêmio, trabalho, coisa que
está para trás, tantas dificuldades apresentadas. Nós vimos a Secretária
Municipal, Secretária Municipal de Educação apresentar aquilo que tem
feito, suas propostas, no entanto, a pergunta que não quer calar continua.
Por que a coisa não vai bem?  Dez anos depois ainda estamos questionando
valores e buscando saídas. O que nos incomoda é que, se temos um
número de servidores habilitados e a nobre representante do Conselho
Municipal de Educação, eu não vou dizer o que fazem os Conselhos porque
todos eles têm as obrigações paralelas, com raríssimas exceções, os
Conselhos autorizam, credenciam, reconhecem, então isso aí é fato que
deve ser já passado.  O que precisamos é discutir a questão para solucionar
os problemas que são criados na Educação.

Fala-se numa desmotivação de professores, fala-se em questão
salarial, tudo isso é muito importante.  O Conselho Estadual da Educação,
também, tem a obrigação e os conselhos de discutir a qualidade. A
qualidade, com certeza, passa por questões salariais, passa. Mas talvez
precisemos fazer uma análise crua, e aí o Conselho Estadual de Educação
vem trabalhando, buscando criar os indicadores para que sejam analisadas
as questões que envolvem qualidade na educação, nas escolas.

Temos, na década da Educação, a partir de uns dois, três anos,
o MEC instituiu aquilo que seria o Plano Diretor e em todas as escolas
chegou um conjunto de Programas, PDE, PME, e tanto ‘P’. Já seguíamos as
regras instituídas pelos “P-franceses, P-Renault, Piaget” e outros mais, no
entanto nós estamos precisando discutir as nossas causas.

Onde está o nosso problema? Eu tenho orgulho de ser professor.
Achei maravilhosa uma camisa que tinha por aí, uma camiseta que dizia:
“Respeita, eu sou Professor!” Porque eu sou em todos os lugares onde
estive, fui Diretor Cultural da Escola Carmela Dutra na década de 90,
mexia com cultura naquela escola e muito esforço.  Então eu vejo que
também precisamos discutir com professores o que fazer para que essas
cadeiras parem de ser quebradas e possamos ter um aumento para que
alguns colegas voltem aos seus postos imediatamente e possamos não
contratar mais.

Então, essa qualidade passará também pelo esforço.
Entendemos que estamos diante de um problema que já vem há algum
tempo, e precisamos criar uma diretriz imediata. O acordo que foi proposto
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pela Professora Claudir é bonito.  Precisamos ter um pacto para que as
coisas aconteçam dentro da normalidade, mas cada instituição deverá
buscar o seu caminho e, dentro das suas responsabilidades, cumprir o que
está escrito nas leis.

A Educação tem muita Lei já, muita normatização, algumas até
chocando-se.  Então precisamos iniciar um processo de enxugamento para
que, aquilo que a Professora Claudir estava falando, propondo,
conseguíssemos dar cabo disso. Precisamos reduzir, interpretar a lei
imediatamente e a partir daí seguirmos esse pacto. E foi dito aqui hoje,
nada em curto prazo, não podemos imediatamente resolver tudo.

O Conselho Estadual de Educação convive com o visual das
escolas, é quebrado, está ruim, e todo mundo só apresenta a quebradeira.
Nós precisamos entender que, como agentes públicos, todo mundo deverá
fazer um esforço, do porteiro das escolas aos diretores, a Deputados,
todo mundo, para que um projeto de cidadania maior seja desenvolvido a
ponto de as Escolas não serem depredadas, não sejam necessários tantos
investimentos em reformas e a partir daí nós possamos definitivamente ter
um salário digno. E aí talvez a motivação que esteja nos faltando, no
momento, surja. Mas entendemos que é preciso um pacto, onde os
funcionários da Educação, conjuntamente com os mantenedores e os demais
segmentos da sociedade, busquem definitivamente cumprir o que a lei
está afirmando.  Então as nossas palavras são no sentido de que precisamos
buscar efetivar um pacto racional entre os funcionários da Educação,
entre os Poderes instituídos para que possamos sair, nos próximos 10
anos, se tivermos que começar um novo plano desse, vamos começar.  E
aí com certeza teremos direcionamento efetivo e os interesses, inclusive
políticos, deverão respeitar o pacto.

Eu não vou alongar-me porque muito já foi dito hoje e precisamos
permitir ao público ter acesso com questões que incomodam a eles.  Então,
meu muito obrigado, são as palavras do Conselho Estadual de Educação.

O SR. PRESIDENTE (Professor Dantas) – Registramos a
presença do Excelentíssimo Senhor Eduardo Valverde, Deputado Federal,
que muito nos honra a sua presença, e já gostaríamos de abrir a
oportunidade e a palavra com o Deputado Eduardo Valverde.

O SR. EDUARDO VALVERDE – Bom dia. Eu quero cumprimentar
e elogiar a iniciativa do Professor Dantas, que requereu esta Audiência
Pública, pela iniciativa e pela oportunidade de levar para o Legislativo a
discussão sobre a Educação brasileira. Dr. Hélio da OAB, os nossos
cumprimentos; nossa companheira Secretária de Educação Epifânia; Sra.
Claudir, líder sindical, a luta sindical é uma das responsáveis pela aprovação,
na época, da LDB, do FUNDEF, que deveria ser FUNDEB àquela época, mas
que se tornou FUNDEB agora, depois de 10 anos. Isso se deve à luta da
CMPE, junto ao Congresso Nacional. Professora Lúcia Fátima, Presidente
do Conselho Municipal de Educação; Professor Suamy Lacerda; Sra. Luci
Bicho, prazer em revê-la, e Professor Paschoal.

A Fundação Getúlio Vargas, recentemente, divulgou uma pesquisa
apontando que 18% dos jovens abandonam a sala de aula, não conseguem
completar o ensino básico. Uma das razões, acho que um pouco mais da
metade desses 18%, é porque não viam na escola um local prazeroso, não
viam na escola um instrumento de oportunidade de elevação da sua condição
social. Uma pequena parte, no tocante a horários, uma pequena parte, no
tocante a ter que se afastar para poder trabalhar. Então nós temos um
contingente razoável de jovens que abandonam a escola porque não vê
nela a qualidade. Apesar do avanço que o Brasil teve na última década, no
tocante à universalização do ensino, pelo menos mesmo a nível
fundamental, que tem gargalos com Ensino Médio e gargalo no Ensino Pré-
Escolar. Mas no Ensino Fundamental você tem uma universalidade em face
do próprio FUNDEB. O que preocupa hoje, o que toma conta hoje é no
tocante à qualidade dessa educação que estamos oferecendo a essa
juventude. Dados apontam que aqueles que concluíram o ensino até a 4ª
série, eles têm uma média remuneratória no mercado de trabalho de R$
500,00(quinhentos reais). Os que conseguiram completar o Ensino Médio,
eles têm uma média remuneratória de R$ 811,00(oitocentos e onze reais).

E aqueles que completaram o Ensino Superior, uma média remuneratória
de R$ 1.200,00(mil e duzentos reais). Então isso já dá para perceber de
que a educação faz com que haja mobilidade social, ampliação da renda
através da educação.

Então, além de ser um instrumento de política social importante,
também é um instrumento de política econômica porque, ao qualificar melhor
a população, ela ascende socialmente. E essa mobilidade social é importante
num país que se acostumou a ter dois tipos de classe: a incluída no modelo
econômico e a excluída desse processo. Então se nós temos a democracia
sendo aprofundada, nós temos que ter um país que tem tecnologicamente
condição de manter relações de trocas internacionais de igual para igual.
Se quisermos aprofundar os marcos democráticos brasileiros a investimento
na Educação, ela é base desse contexto.

O Presidente Lula, ao lançar o FUNDEB, como instrumento de
financiamento de todo o ciclo educativo, desde a Pré-Escola ao Ensino
Médio, teve por parte do Plano de Desenvolvimento da Educação o viés da
qualidade. O que é qualidade hoje? É necessário reduzir a zero a evasão
escolar? É necessário reduzir o patamar mínimo aceitável, mínimo possível
à repetência? A qualidade dessa educação aponta uma melhoria da
percepção desse estudante ao manusear o instrumento pedagógico, o
instrumento do conhecimento, modifica a sua realidade?

Então, esse contexto qualitativo que se busca hoje trazer ao
debate. Não basta a universalização, não basta ter cadeira e acesso a
essas cadeiras, um ambiente institucional melhor, se o conteúdo qualitativo,
o instrumental que é repassado, que é produzido através dos diversos
meios pedagógicos¨ de que dispõe hoje a Educação não consiga atingir
aquele sujeito, que é o jovem, o adolescente, o adulto que vê na educação
uma alternativa a sua mobilidade social e a melhoria da sua qualidade de
vida.

É por esta razão que eu saudei nesse começo a iniciativa do
Professor Dantas, porque sei que dentro do Parlamento, eu sou do
Parlamento estou dentro do Parlamento, lá você debate diversas questões,
das mais diversas, das mais complexas às mais simples. E o espaço dedicado
à Educação Pública é cada vez mais diminuto, dentro de um contexto de
importância que a Educação tem dentro de uma concepção estratégica de
desenvolvimento político social de um país que precisa nesse momento se
desenvolver de maneira acelerada.

Então, eu concluo desejando que novos fóruns, que essa relação
entre nós, lá em Brasília, com a Assembléia Legislativa, através da sua
Comissão de Educação, com os movimentos sociais organizados, trabalhar
mais intensamente, até porque os orçamentos públicos vão ter que ser
mais generosos, apesar de toda vinculação do FUNDEB, toda vinculação
existente, vai ter que ser mais generoso com a educação básica brasileira.

Um abraço e obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Professor Dantas) – Queremos registrar
a presença também do Vereador Wildes conosco e agradecer pela sua
presença. Pedimos a todos que não se ausentem porque as partes mais
importantes virão daqui a pouco, que são as propostas.

Nós abriremos agora a palavra, passaremos a palavra ao
Deputado Jair Miotto.

O SR. JAIR MIOTTO – Gostaria de cumprimentar em especial o
Professor Dantas e parabenizá-lo por essa iniciativa.

Quero dizer, Professor Dantas, que saí de Monte Negro hoje às
quatro horas da manhã, mas não poderia deixar de me fazer presente
nesta Audiência Pública quando se trata de um fato tão importante, que é
a educação do nosso Estado. Cumprimentar o Dr. Hélio, aqui representando
a OAB do Estado de Rondônia; cumprimentar a todos que fazem parte da
Mesa; o SINTERO; todos os professores; cumprimentar o Deputado
Ribamar; cumprimentar o Deputado Neri Firigolo; o Deputado Federal
Valverde, que está aqui nos prestigiando, o qual nos honra muito com a
sua presença; o Deputado Wilber; o Deputado Ezequiel Neiva e
cumprimentar toda a platéia aqui presente. E dizer, Professor Dantas, que
eu sou um parceiro na área da Educação. Eu, que fui Prefeito durante 08
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anos no município de Monte Negro, e lá naquele município, graças a Deus,
nos meus 08 anos consegui desempenhar uma educação de qualidade. É
por isso, Professor Dantas, que eu estou aqui hoje para lhe dar esse apoio
e dizer que o senhor tem o meu apoio a qualquer momento quando se trata
de Educação. Porque eu acho que nós temos que tirar dos discursos que a
educação é a base de tudo. Nós temos que tirar, todo político, em toda
reunião se fala isso: “a educação é a base de tudo”. Só fala que é a base,
e por que não vamos pôr na prática? Por que não vamos respeitar o
orçamento, tanto em nível federal, nível estadual e nível municipal?

Eu tenho certeza que se respeitar o orçamento, o dinheiro dos
recursos destinados à Educação neste País, eu tenho certeza que nós não
seríamos o 9º colocado na área de Educação, nós estaríamos entre os
primeiros, porque o recurso é altíssimo, é a menina dos olhos de muitos
políticos. Quando se fala em Secretaria e órgão, todo mundo, não, a
Educação; não, a Saúde. Por quê? Porque ali está o dinheiro. Ali está o
orçamento do País, o orçamento do Estado, do Município, a fatia maior
está na Educação e na Saúde.

Mas a menina dos olhos não é para fazer uma Educação com
qualidade, não é para fazer uma Saúde que nós estamos vendo aí. É
realmente no recurso que está lá destinado ao povo. Por isso, Professor
Dantas, que eu estou aqui me colocando a sua disposição, se for necessário
ir a Brasília, se for necessário fazer uma iniciativa nesta Casa de Leis, de
nós fazermos um movimento para que sejam tomadas decisões sérias a
respeito da Educação do Estado, a respeito da Saúde também, Professor
Dantas, que hoje a Saúde em nosso Estado, Dr. Hélio, é um descaso
também, viu? Vamos ser sinceros, a gente que está no interior, nós que
somos Deputados do interior, a gente vê as dificuldades, o sofrimento que
o povo passa, e Educação, nem se fala.

Quero citar aqui um exemplo. A Educação, no município de Campo
Novo, não começou o ano letivo de 2007 ainda. Num país desenvolvido,
num país que está aíme colocando a sua disposiçque eu estou aqui o
dinheiro dos recursos destinados a Educaçi , um município que ainda não
iniciou as aulas, tanto municipais como estaduais. Então, vocês analisem
em que situação está a Educação.

E quero aqui, Professor Dantas, quero aqui, Deputado Ribamar,
Deputado Neri Firigolo, Deputado Amauri, nosso companheiro, me colocar
à disposição no que for preciso, para lutar nessa tese. Se eu sair às quatro
horas da manhã e não der tempo para chegar, eu saio às três, saio às duas
horas da manhã, mas eu quero estar presente para ser seu parceiro.

Muito obrigado pela atenção.

O SR. PRESIDENTE (Professor Dantas) – Registramos a
presença do Vereador Mário Jorge e, em nome do Mário Jorge, se houver
mais algum Vereador aqui, nós queremos também registrar. O Vereador
Wildes nós já registramos a presença. Gostaria de avisar também, o
Deputado Valverde mandou nos dizer aqui que às onze e trinta e cinco
minutos tem que sair, mas é uma pena. A gente já agradece a sua presença
conosco.

Com a palavra agora o Deputado Neri Firigolo. E eu peço mais
uma vez desculpa a vocês pela minha voz. Vou procurar ver se eu capricho
mais aqui, mas está difícil, desculpe-me, companheiro Neri.

O SR. NERI FIRIGOLO – Meu bom dia a todos. Eu quero
cumprimentar a Mesa, em nome do Professor Dantas, cumprimentar toda
a Mesa, cumprimentar os professores, meus colegas Deputados, os
representantes dos Conselhos de Educação Municipal, Estadual, enfim,
todas as pessoas que estão envolvidas neste processo.

Eu gostaria aqui de lembrar, já que foi dito aqui, inclusive antes,
dos dezoito anos de SINTERO, eu gostaria aqui de dizer que a dona
Benedita, que está aí, ajudou a carregar muitas bandeiras naquela época,
muitos colchões nas costas, assim como o Bartolomeu e outros professores
que estão aí desde a fundação do SINTERO, que foi naquele mandato que
eu participava também, e graças a Deus estou feliz em saber que, desde
aquela época, o SINTERO ainda se mantém firme e forte. Eu gostaria que
o senhor Presidente, até porque eu sou um defensor, inclusive sempre

disse que se não tiver educação a gente não consegue avançar. E me
deixa triste quando a gente ouve as pessoas dizendo que  o salário do
professor de oitocentos reais é caro. Depois o cara paga dois mil por mês
para botar um delinqüente na cadeia, um monte de outras coisas. Então
eu acho que o povo brasileiro tem que começar a pensar que se não tiver
uma alternativa nós vamos ter conseqüências.

Eu ouvi também quando o Deputado Valverde colocava do avanço
na questão dos salários, mas muitas vezes os governantes não percebem
que o maior avanço é dos cofres públicos do Estado. Porque no momento
em que se tira o marginal das ruas, através da educação, você não tem
custos. Você tira a pessoa, muitas vezes, de acontecer certas coisas, o
tratamento da saúde. Então, indiretamente, com certeza, o investimento
na Educação é maior, é muito maior do que a valorização profissional. Eu
acho que tem que ser pensado ao contrário. Eu vi aqui quando a
companheira colocava que nós temos muitos professores doentes, e é
verdade. Tem muita gente no Estado doente, mas a maior doença deste
Estado é a perseguição que a gente está vendo nos municípios com
referência à Educação. E eu acompanho um pouco isso, talvez não seja
uma coisa dos governantes, mas temos muitas pessoas que estão no
interior, vocês sabem o que eu estou falando, que muitas vezes não têm
nem formação, e se acham muito melhor que um professor, enfim, acaba
perseguindo até pelo bel prazer de perseguir.

Eu falo do meu município de Cacoal, que virou um terror. Então,
eu acho que nós precisamos valorizar o professor nesse sentido também,
porque também faz parte da sua doença, do dia-a-dia, nas ocupações.
Enfim, eu sempre disse que não vale a pena, como diz o Deputado Miotto,
o discurso. Tem que partir para a realidade, para a prática. Eu acho que
está na hora de todas as pessoas se desarmarem nesse sentido, e colocar,
se colocar no lugar do professor, que é o segundo pai e a segunda mãe. É
aquele que está lá, quando não está em casa, está lá dentro da sala de
aula, é o segundo pai e a segunda mãe. Então eu acho que a gente precisa
prestar atenção um pouco a essas condições e na questão do ser humano,
e não vale a pena discurso, eu acho que vale o lado financeiro, valorização
pessoal, enfim, tudo na área de saúde, educação, moradia, essas coisas
todas.

Mas eu queria aqui, neste momento, já que tem Audiência Pública,
fazer uma defesa em benefício das Escolas Família Agrícola, até porque eu
assumi o compromisso com o Deputado Dantas, com toda a diretoria das
Escolas Família Agrícola e que é um tipo de educação alternativa, que hoje,
em nível de Brasil, tem mais de 200 escolas, que é uma alternativa, já que
existem discursos que temos que colocar o homem no campo, não tirar o
homem do campo, e essas Escolas Família Agrícola têm um currículo
alternativo elogiado, inclusive, pelo Conselho de Educação, em nível de
Brasil. E no Estado, se nós formos olhar todas as pessoas que já saíram da
Escola Família Agrícola dentro da sua vida profissional, a gente vai ver que
tem um currículo fortíssimo, de alta qualidade da Escola Família Agrícola.
Essa é uma Escola que quase não custa nada para o Estado. Eu estava
fazendo até um comentário com a professora Claudir a respeito de quanto
custa um aluno para o País. Ou seja, por ano, e a Escola Família Agrícola
com certeza tem menos da metade desse custo, que custa esse aluno.
Além de colocá-lo de volta à sua origem, ou seja, que é a agricultura, está-
se educando, está-se profissionalizando, enfim, tem discurso, vamos deixar
o homem no campo, e muitas vezes as Escolas Família Agrícola estão
abandonadas, com pires na mão, com vinte anos de fundação.

Eu só vou citar algumas coisas sobre estas questões, até para
que as pessoas tenham conhecimento. A Escola Família Agrícola de Cacoal
foi fundada em 1989, portanto, já tem dezessete anos, e todo ano tem
que estar com a bandeja na mão pedindo para que ela possa ser, conduzir
o seu currículo. E ela entra na questão profissional, ela entra na questão,
enfim, da formação e que abrange praticamente um monte de municípios.
E naquela época que foi fundada, são duzentos e sessenta alunos. Nós
temos a escola EFA de Ji-Paraná, que também é do mesmo módulo, com
160 alunos. Nós temos escola de Novo Horizonte com 120 alunos. A escola
de Vale do Paraíso com 125 alunos. E a escola, na questão do Vale do São
Francisco, do Vale do Guaporé, 110 alunos. São 775 alunos que estão no
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curso médio e no curso fundamental. E são pessoas que praticamente
custam baratíssimo para o Estado. E nós estamos trabalhando junto ao
Estado, inclusive eu estou fazendo um apelo aos Deputados que, como
elas estão dentro de um currículo alternativo, elas não estão dentro dos
25% do Estado. É claro que tem ajuda do Estado, mas de uma forma até
não legal. É uma forma de poder manter com o pouco que está sendo
contribuído. Mas não é uma solução para o problema.  E na discussão que
nós já tivemos, inclusive com o Secretário da Educação, com os
representantes das Escolas Família Agrícola, junto com o Professor Dantas
e outros Deputados, que nós estamos tentando achar o caminho.  E eu
faço um apelo que o Conselho de Educação do Estado, que nós vamos
precisar do Conselho de Educação porque uma das etapas que essas
escolas precisam é o quadro efetivo nessas escolas. Como os agricultores
mantêm essas escolas, desde a alimentação, tudo o que eles fazem lá
dentro é por conta deles, não tem um quadro efetivo.  Hoje nós temos
professores emergenciais e que, depois de dois anos, não poderão mais
estar lá.

Então, nesse processo, nessa discussão, é claro que vai ter que
envolver o Conselho de Educação, vai ter que envolver inclusive o
Governador, porque vai ter de vir um projeto de lá para cá, e conjuntamente
tentar resolver esse problema na questão da estadualização dos recursos
humanos.  Porque a administração feita por eles, na questão inclusive do
currículo, é um currículo que hoje está avançando no Brasil, como um
currículo de grande qualidade.  Haja vista que 75% dos técnicos formados
nas Escolas Família Agrícola estão com seus agronegócios dentro da
agricultura.  E muitos deles, hoje, um número bastante elevado, 75%
dentro das universidades. Então, um currículo muito bom, de grande alcance
de informação.  E é um apelo que eu estou fazendo hoje aqui, nesta
Audiência Pública. Eu peço, inclusive, ajuda de todos os profissionais da
Educação, porque é um problema de oitocentos alunos, hoje, que estão
lá.  E se eles saírem da zona rural, eles virão para a rede estadual. E aí vai
ficar o dobro do preço.  Eu acho que nós temos que resolver esta situação.

Mas eu ainda gostaria de dizer que nós precisamos, como eu
disse na semana passada, nesta Tribuna, nós precisamos dar uma parada
e fazer um levantamento de todas as escolas do Estado.  Eu ouvia quando
o Secretário da Educação colocava aqui que nós temos uma série de escolas
de péssima qualidade. Mas temos que admitir também que em governos
passados, tem uma escola, vou só citar um exemplo lá da minha cidade,
Cacoal, que foi reformada três vezes em quatro anos.  Se você for lá hoje
ela cai na cabeça da gente.  Então é preciso que também nesse sentido as
autoridades comecem a pensar seriamente que se há desperdício de
pessoas que estão à disposição de outros órgãos, se há desperdício de
dinheiro da Educação, mas eu acho que na questão da construção dessas
escolas, com certeza, eu acho que tem uma grande fatia.  E aí é preciso
que o Poder Público comece a cobrar esta situação, porque senão não vai
resolver o problema.  Eu acho que todo esse conjunto, no nosso Estado de
Rondônia, é preciso ser revisto.  Agora, o primeiro de todos esses recursos,
que deve ser amparado e deve ser realmente valorizado é quem está lá
todo dia na sala de aula e que muitas vezes quando chega em casa está
cheio de problemas porque essas questões todas, da pessoa fazer
avaliações de saúde, tem que vir do Estado. Lá embaixo, da ponta lá de
Cerejeiras para vir a Porto Velho para fazer uma perícia, gasta muito mais
fazendo as perícias, são 30 dias só, quando a gente tem um quadro de
Educação no Estado que poderia estar resolvendo no município. Nós temos
as organizações nos municípios e que deveriam dar direito a essas
organizações que estão dentro do Estado a fazer esse papel também.
Porque é comum, a gente vê vários professores doentes que vêm para cá,
que ficam aqui dois, três, quatro dias para fazer uma perícia, daqui a 30
dias tem que voltar de novo. Então, que se olhe esse lado também do ser
humano, porque eu vejo, além dos problemas de não iniciar as aulas,
todas as questões, mas você nunca vai resolver um problema se você não
resolver o pivô de tudo isso, que é o tratamento dado aos profissionais da
Educação. A partir daí, com certeza, resolver alguma coisa.

Eu estou fazendo um convite aqui, inclusive, em 88, 89, através
do SINTERO, foi colocado nesta Casa um projeto de lei para tornar, votar

na democratização das escolas. Eu gostaria, junto aos Deputados aqui,
que nós, nesta legislatura, colocássemos um projeto em conjunto para
democratizar a Educação no Estado de Rondônia como lei estadual, que é
um pedido do SINTERO. Eu acho que só aí a gente vai começar a acabar
com as perseguições, porque nós vamos eleger diretores que a comunidade
quer, vai envolver pais, vai envolver os alunos, vai envolver a sociedade.
E a partir daí vai ficar muito mais forte, que muitas vezes as pessoas com
até um nível de perseguição, vai acabar resolvendo todo problema do
município e com certeza vai se resolver com mais seriedade e mais rápido
todas as situações da Educação.

Esse é um projeto que eu acho que é um anseio dos professores
do Estado de Rondônia, de ponta a ponta do Estado, e eu estou me
colocando à disposição aqui, juntamente com o Deputado Miotto, que já
deu a sua palavra, e acredito que os outros Deputados também, que
estão ligados ao Governo, com certeza é um projeto que nós podemos
democratizar, porque é muito mais fácil acertar todos juntos do que fazer
com que se erre sozinho. Eu acho que a gente dividindo a carga vai ter
mais força para que a gente possa resolver o nosso problema do Estado.
Eu faço esse apelo porque eu acho que com isso a gente vai resolver um
monte de problema neste Estado até na troca de diretor, em cada eleição
se troca diretor, se troca, enfim, se persegue muitas vezes porque o cara
não votou em mim, ou porque não fez a minha campanha. Eu acho que não
é por aí, a Educação é superior a tudo isso. Para que a gente não caia
naquele ditado que diz: os honestos vão ter que pagar pela cartilha dos
desonestos, que está no Velho Testamento, inclusive nas leis de Deus.  Eu
encerro minhas palavras nesse sentido.

O SR. PRESIDENTE (Professor Dantas) – Queremos registrar
também a presença do Deputado Amauri.

Com a palavra agora o Deputado Ezequiel Neiva.

O SR. EZEQUIEL NEIVA – Quero cumprimentar ao Deputado
Professor Dantas autor dessa propositura, desta Audiência maravilhosa;
cumprimentar o Dr. Hélio, o nosso Presidente Estadual da OAB, Dr. Hélio
que tem sido referência nacional, grande advogado do Estado de Rondônia
e que tem feito um brilhante trabalho à frente da OAB; cumprimentar a
professora Claudir, Presidente do SINTERO, em nome da qual cumprimento
todos os profissionais de educação nesta manhã e em nome do professor
Pascoal, que foi professor da minha esposa e quase que da minha família
toda, cumprimentar as demais autoridades aqui da Mesa; meus nobres
colegas Deputados Estaduais, Jair Miotto, Amauri, Wilber, Ribamar, Neri
Firigolo, ao Deputado Federal que nos honra também com a presença
nesta manhã, Eduardo Valverde; o Vereador que também se faz presente,
o Wildes; e os demais Vereadores. Enfim, senhores e senhoras, imprensa
é uma satisfação estar aqui nesta manhã, deixei de ir para o interior do
Estado, a 900 quilômetros, atendendo o convite do Professor Dantas para
estar presente nesta manhã nesta Audiência. Na minha família têm uns 08
que são professores, incluindo a minha esposa, que neste momento
encontra-se de licença especial, três meses de licença. Estamos nesta
manhã debatendo esse assunto tão importante que esperamos, nós,
Deputado Dantas, ao término desta Audiência, que saiamos daqui realmente
com a pauta bem definida para que juntos, e conforme o Deputado Jair
Miotto disse, estamos aqui para lhe apoiar nessa propositura, estamos
aqui para lhe dar o apoio necessário. Dizer a V. Exª. que o seu problema
passa a ser o nosso problema, a sua causa também passa a ser a nossa
causa.

Queridos amigos, autoridades, estava ali sentado na cadeira até
refletindo, Deputado Jair, sobre algumas coisas. A revista VEJA publicou
há poucos dias que apenas 15% dos jovens brasileiros têm o hábito de ler,
quer dizer que 85% não têm costume nenhum de ler. E eu quero fazer uma
pergunta aqui, e não precisam me responder, respondam apenas para
vocês: eu sei que durante o ano de 2006 vocês presentearam os filhos
com vários presentes, quem deu ao filho apenas um livro? Pelo menos um?
Apenas um livro para que ele pudesse ler? Respondam só para vocês.
Muito embora a tudo isso, a toda essa fraqueza nossa de incentivar os
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nossos filhos, nós sabemos que oss: Brasil hoje exporta tecnologia.
Imaginemos nós, porque o modelo de educação no Brasil é muito bom, o
que está faltando é a prática. O Deputado Jair acabou de dizer que nós
precisamos deixar, precisamos sair do discurso e entrar na prática, que
muitas vezes nós falamos muito e agimos pouco. Precisamos de atitude,
atitude é o que está faltando muitas vezes em nós. Mas reuniões como
essas são interessantes e se faz necessário para que nós possamos cobrar
de nós mesmos aquilo que muitas vezes os nossos filhos nos cobram, e os
alunos, nas salas de aula, querem exigir dos professores.

Eu sei que o Governo do Estado e a Assembléia Legislativa
envidarão grandes esforços no sentido, o pessoal do SINTERO está aqui e
eu sei que estão com uma pauta de reivindicação aqui, acho que já
apresentaram, estão aguardando resposta, e esta Casa de Leis, Claudir,
não vai medir esforços para estar discutindo junto todas essas questões
aí, estão os nossos Deputados que fazem parte da Educação e eu como
tenho a família que faz parte da Educação, nós estaremos juntos aí para
brigar por esta causa e vocês podem contar com o Deputado Ezequiel
Neiva. Podem contar comigo e dizer ao Sr. Deputado Dantas que eu tenho
um compromisso às 12h15min e terei que me ausentar dentro de poucos
instantes, mas esse assunto nós todos estaremos discutindo com freqüência
aqui nesta Casa de Leis.

Meu forte abraço a todos vocês.

O SR. PRESIDENTE (Professor Dantas) – Com a palavra o
Deputado Wilber Coimbra.

O SR. WILBER COIMBRA – Excelentíssimo Senhor Deputado
Professor Dantas, que preside esta Audiência Pública, em nome do qual
quero cumprimentar todos os demais membros da Mesa, especialmente o
Dr. Hélio, Presidente da Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil em
Rondônia; cumprimentar a nossa sindicalista, a professora Claudir, uma
aguerrida e combativa professora que luta pela qualidade de educação no
nosso Estado; cumprimentar, enfim, todos os demais que têm assento
nesta augusta Mesa; cumprimentar o meu amigo particular, Vereador e
meu vizinho, Vereador José Wildes; cumprimentar outros vereadores que
porventura se encontram aqui presentes; cumprimentar os meus colegas
Parlamentares, Deputado Miotto, Deputado Amauri, Deputado Ribamar
Araújo, Deputado Neri Firigolo, Deputado, meu companheiro, Ezequiel
Neiva, enfim, e aos nossos ouvintes que estão aqui na platéia desta Casa
de Leis, quero estender os meus cumprimentos a todos os senhores.

Dizer, professor Dantas, da nossa satisfação e da nossa alegria
de estar participando desta Audiência Pública que necessariamente se fala
de Educação. Eu quero parabenizar V.Exª. pela iniciativa, pelo Requerimento
solicitando esta Audiência Pública, porque eu tenho a certeza, eminente
Deputado, todos os problemas que assolam uma nação dita por civilizada
passam necessariamente pelo sucateamento da educação oficial nas suas
demais civilizações e especialmente trazendo para realidade do nosso Brasil,
para realidade específica do nosso Estado de Rondônia.

Eu quero aqui dizer que a educação é a raiz primeira de uma
sociedade que se pretende dizer civilizada. Porque sem educação nós não
temos saúde, sem educação a delinqüência toma proporções gravosas,
como nós temos testemunhado, sem educação não há agricultura, sem
educação as forças produtivas do Estado certamente desaparecem. E é
por isso que o Japão, quando foi dizimado na grande guerra mundial, na 2ª
Guerra Mundial, e renasceu feito uma fênix, renasceu das cinzas porque
teve um propósito, um firme desiderato que foi investir de forma decisiva
na educação. Hoje o Japão desponta como uma das economias mais
pujantes do globo, por quê? Porque teve a inclinação, um pendor para
investir de forma decisiva na educação. Hoje desponta como uma das
nações mais ricas do mundo. E lamentavelmente, nos países em
desenvolvimento, as massas, ou melhor, as elites, aqueles que detêm o
poder, o poder político, certamente concluíram, chegaram à fúnebre
conclusão de que se não tiver educação, se não investir na educação, é a
forma mais fácil, Professor Dantas, de se manter no poder para escravizar,
roubar sonho do povo, principalmente do povo brasileiro. E aí nós temos

testemunhado, lamentavelmente, de pé e de perto, temos testemunhado
diuturnamente o sucateamento da educação, a educação pública em nosso
Estado, em nosso Brasil, por quê? Porque é muito mais fácil conduzir pessoas
alienadas do que pessoas esclarecidas. E pessoas que têm acesso à
educação, certamente elas votam de forma correta e vão, inegavelmente,
elidir, rechaçar a possibilidade de que corruptos cheguem ao poder.

Então, ao descobrir que sucateando a Educação, não
promovendo uma educação de qualidade, eles devem se perpetuar no
poder, é por isso que relegam o povo brasileiro, relegam o nosso povo tão
sofrido realmente à inacessibilidade dos bancos escolares para respirar
uma atmosfera acadêmica, uma atmosfera de intelectualização, porque
certamente vai gerar pessoas conscientes e conscientes geralmente não
votam em corruptos.

Então, esse propósito, eminente Deputado Professor Dantas,
de fazer uma Audiência Pública para tratar de assunto da mais alta
relevância, que é falar sobre educação, educação no seu sentido mais
amplo do termo, mas aqui eu me permito especificar porque nós não podemos
falar em educação tão-somente no termo formal, educação formalizando
apenas a Educação. Mas nós temos que falar na operacionalidade da
Educação para que realmente a educação saia do papel e atinja o seu
propósito, que é levar ao povo brasileiro realmente o conhecimento profundo
daquilo que nós vivenciamos nos dias de hoje. E educação de qualidade,
Professor Dantas, Professora Claudir, passa necessariamente pela
motivação, pelo fator motivacional daqueles que integram tão importante
categoria deste Estado, que é a Educação. É pagar salários decentes para
que esses professores realmente se dediquem no horário que estejam em
sala de aula ou quando eles não estejam na sala de aula, mas planejando
a aula, eles se sintam motivados para levar esclarecimento, para levar
saúde, para levar segurança pública para o alunado. E por que nós temos
falado em outros segmentos? É porque eu falei anteriormente, é a educação
que garante a saúde de qualidade, porque o povo com educação vai
exigir, que aquilo que tem causado o maior índice de doenças em nosso
Estado, em nosso País, que é a falta de saneamento básico, ele vai exigir
saneamento básico, porque ele é consciente dos seus direitos e consciente
também dos seus deveres. Então, aquele que tem acesso à educação,
ainda há pouco S.Exª. o Deputado Eduardo Valverde falou que as pessoas
que tiveram acesso à educação, via de regra, têm a tendência de auferir
melhores salários. Então, quando a pessoa tem emprego, tem renda,
certamente ela não irá delinqüir, Vereador, certamente a incidência de
delinqüência será diminuta, razão pela qual a educação é a raiz primeira,
raiz primeira realmente de um Estado civilizado.

E nós não podemos conceber que a Educação seja jogada na
vala comum, porque a Educação garante a própria existência do Estado, a
própria existência do Estado, porque quando se delinqüe, quando se mata,
a ofensa é contra a vítima e contra a existência do próprio Estado. Porque
o Estado é uma ficção jurídica. O Estado só existe em razão das pessoas e
o contrário não é verdadeiro. O Estado só existe em razões das pessoas e
é por isso que o tema educação, nesta Audiência Pública, deve ser tratado
com o destaque que merece. É valorizar o professor, é valorizar todos
aqueles profissionais que estão envolvidos na Educação, é ter escola
decente para que a escola seja um ambiente realmente prazeroso para
que o aluno, ao freqüentar os bancos escolares, realmente sinta a
necessidade de estar ali, sinta a necessidade de respirar esse ambiente de
educação. E é por isso que toda a civilização, toda a nação que se julga
realmente civilizada, tem que dar o destaque merecido à questão da
educação, especialmente da Educação Pública. Por que Educação Pública?
É porque é lá que as pessoas que não têm, ou não tiveram a mesma
oportunidade, no que diz respeito às questões financeiras, é lá que vão
buscar um lugar ao sol. E é por isso que nós precisamos tratar a Educação
realmente como uma questão de Estado. Uma questão de Estado para
poder ter índices satisfatórios.

Mas eu fico preocupado, professora Claudir, fico preocupado
que, à guisa e na ânsia de querer trazer todos para os bancos escolares,
atendendo-se um apelo até mesmo da UNESCO, a minha preocupação é
que se realmente nós estamos dando uma educação de qualidade, ou nós
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estaremos, aqui, fabricando analfabetos portadores de diplomas. Então
nós não podemos tão-somente ficar ali, na ânsia de querermos trazer
todos para os bancos escolares e nos preocuparmos apenas em dar
educação formal, sem nos preocuparmos com uma educação de qualidade,
uma educação que realmente o aluno, o corpo discente possa saber por
que ele está ali, para que ele veio para ali. Ora, se ele pensa, logo, ele
existe, e se ele existe, tem que questionar, ele tem que buscar o que é
melhor para si e o que é melhor para o nosso Estado de forma conjuntural.
Por isso esta nossa preocupação de não estarmos apenas distribuindo...
Parece-me que é até uma obrigatoriedade, uma obrigatoriedade de se
passar, de se aprovar o aluno. Eu penso que têm que ser aprovados
necessariamente aqueles que têm condições de serem aprovados e não
para atender a um apelo governamental de estarmos dando diplomas a
qualquer custo, apenas para diminuir o índice oficial do analfabetismo em
nosso País. Daí a necessidade de darmos melhores salários, salários
condizentes para que esses professores venham se sentir efetivamente
motivados, porque nós sabemos que na maioria das vezes os pais de
família, as famílias colocam os filhos na escola e dizem que é a escola que
tem que se responsabilizar com tudo, de tudo com aquela criança,
esquecendo-se que ele também tem uma participação inarredável,
inarredável neste processo ensino-aprendizagem. E aí o que acontece?
Este aluno, o professor tem sido vítima, na maioria das vezes, nós temos
testemunhado, de violência inclusive da escola. Aquele respeito que nós
observávamos no passado, que o professor era o segundo pai, era a
segunda mãe, nós sabemos que lamentavelmente esses valores já são
peças de museu. É o que nós podemos ver tão-somente aí nas histórias
que as pessoas contam até de forma melancólica. É preciso ter trato
decente com a Educação, com o profissional da Educação. Enfim, se o
Estado brasileiro quiser sobreviver neste mundo altamente competitivo,
neste mundo globalizado, tem que passar necessariamente pela educação,
investindo de forma decisiva na Educação como uma questão de Estado,
na consecução de se ter um Estado brasileiro mais forte, mais pujante,
com tecnologia de ponta. E tecnologia de ponta, para atingir o campo,
para atingir a agricultura, passa pela Educação, por escolas
profissionalizantes, escolas técnicas profissionalizantes. E aqui é uma das
minhas preocupações, que nós temos defendido nesta Tribuna, Deputado
Professor Dantas, e o senhor é testemunha disso, é que a nossa
Universidade Estadual existe tão-somente no papel, tão somente num
papel, inclusive estruturada numa Lei Complementar com cargos e até
mesmo salários. Mas nós sabemos que é uma matéria fictícia, que na sua
efetividade, tenho certeza que ninguém nunca passou pela frente dessa
Universidade Estadual. É através dessa Universidade Estadual que nós
vamos estar gerando uma geração consciente com os problemas regionais,
voltada para os problemas regionais e para soluções pragmáticas desses
problemas regionais.

E aí há necessidade, Deputado Professor Dantas, Dr. Hélio, que
o Governo deste Estado decida de uma vez por todas investir não tão
somente na Educação Fundamental, no Ensino Médio, mas também nos
pensadores, naqueles que serão os grandes gestores deste Estado, mas
para isso tem que ter conhecimento. Eu só posso defender aquilo que eu
conheço, com instalação efetiva da UNESTADO, que já tem até nome,
pasmem, já tem até nome, só não existe efetivamente, é que nós poderemos
democratizar, professora Claudir, realmente o ensino. Porque aquelas
pessoas que estão lá na região periférica da cidade, que não podem pagar
para as instituições de ensino superior particulares, quinhentos reais, por
uma mensalidade, são esses que serão atingidos. São esses que anelam,
que desejam do Governo do Estado que realmente aquela declaração
constitucional, aquilo que o texto constitucional assegura que todo cidadão
brasileiro tem direito à educação, seja efetivado em sua plenitude. E é só
através de ações políticas, chega de teorização, chega do discurso da
retórica bonita, agora nós precisamos efetivamente de mecanismos
pragmáticos para que a população de Rondônia, que veio para cá construir
um Estado pujante, que é o Estado de Rondônia, com essa inclinação
tamanha para a agropecuária, que passa também necessariamente pela
educação.

Então, para finalizar, eminente Deputado Professor Dantas, quero
aqui reiterar as minhas congratulações com V.Exª. por ter tido a
oportunidade de discutir esse tema que é de interresse do Estado, que é
de interesse da população do nosso Estado, que é de interesse de todos
nós e que os companheiros saíam daqui com a certeza, a certeza sincera
de que aqui não é só o Deputado Wilber, mas tenho certeza que a grande
maioria dos Parlamentares que aqui se encontram e dos que têm assento
nesta Casa, que não se encontram por questões de compromissos
anteriores. Quero dizer que os companheiros da Educação podem contar
com este Parlamentar, o Deputado Professor Dantas, que é o legítimo
representante desta categoria, pode contar conosco para toda boa obra
que venha contemplar aos interesses da Educação, dos profissionais da
Educação brigando por questões salariais, por decência e por tratamento
respeitoso desta categoria que merece nosso carinho e nosso respeito.

Meu muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Professor Dantas) -  Registramos a
presença também do Deputado Marcos Donadon, registramos também a
presença do senhor Edvaldo Amaral, presidente da União Estadual dos
Estudantes Secundaristas; registramos a presença do Senhor Lucival
Pereira, Presidente do Conselho Municipal de Alimentação Escolar.
Queremos também registrar a presença da Senhora Benedita, professora
Benedita Pine, da Fundação Lar Fabiano de Cristo.

E agora com a palavra o Nobre Deputado Amauri. Nós gostaríamos
de pedir um pouquinho de pressa dos palestrantes porque o nosso tempo
já está um pouco avançado e acho que a gente limitaria em cinco minutos
a fala de cada um, viu Deputado Amauri? Daqui para frente˜! Está quase
na hora do almoço.

O SR. AMAURI DOS SANTOS – Sem nenhum problema. Em
primeiro lugar, bom dia a todos vocês, colega Deputado Professor Dantas;
Helinho, Presidente da Ordem dos Advogados; Presidente do SINTERO;
Secretária Municipal de Educação aqui presente; Secretário Adjunto de
Educação do nosso Estado de Rondônia aqui presente e os demais.
Presidente do Conselho de Educação Municipal e, em nome dela, falo aos
demais; meus colegas Deputados aqui presentes: Deputado Neri Firigolo,
Deputado Ribamar Araújo, Deputado Wilber, Deputado Ezequiel, que saiu;
Deputado Jair Miotto; Deputado Marco Antônio Donadon que aqui está e
público presente. É com muito prazer que estou participando hoje aqui, o
Raimundinho aqui, que representa o Conselho de Saúde, sempre é um
batalhador na área da saúde até me desculpe eu não ter citado antes. É
com muito prazer, Deputado Professor Dantas, estar hoje aqui participando,
que eu até sempre brinco com o Deputado Professor Dantas aqui, eu vejo
ele tão dedicado à educação, na hora de escolher ele, aqui sempre diz
não, eu digo: Deputado Professor Dantas é o indicado porque é o nosso
representante, ele tem feito um bom trabalho nesta Casa. O povo de Ouro
Preto está de parabéns porque mandaram uma pessoa que tem
representado a Educação, que tem lutado. Nós estamos menos de 90 dias
nesta Casa e ele tem batalhado, tem lutado muito, e a gente vê a dedicação.
Eu sei que o tempo é muito curto, mas o tempo vai dizer se ele vai fazer um
bom trabalho aqui nesta Casa. Ele que entende, eu não sou professor,
mas eu tive a felicidade na minha vida de ser prefeito de Jaru, por um
mandato só de 10 meses, mas fiz um bom trabalho, com minha humildade
lutei, eu ouvia prefeito dizer que os 25% da Educação é muito dinheiro. Eu
sempre falava que é muito pouco. O Presidente da República para melhorar
a educação tinha que aumentar no mínimo para 35% para melhorar este
País porque 25% é muito pouco. Eu tinha muitos projetos na cidade de
Jaru, para implantar, mas o recurso não tinha. Investia ali 28%, 30%, mas
se tivesse uma lei que obrigasse a investir na Educação 35% ou 40%, todo
governante era obrigado, não com estrutura, com sala de aula, mas sim
levando o povo até as escolas. Eu implantei uns projetos na época, assim
que iniciei em 2001, de alfabetização e ia muita gente. Eu cheguei a ter, na
Linha 617, que eram dois dias por semana, aproximadamente 200 alunos,
lá pessoas aprendendo a ler, a escrever com a maior alegria do mundo. A
professora Cristina, hoje é falecida, ela faleceu, implantou esse projeto. E
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aí que eu digo, o governante não precisa saber tudo. Eu não nego, eu não
tenho nível superior, nem tirei a 8ª série, mas eu tinha a minha assessoria
que ia atrás de projetos, que fez bons projetos e estava desenvolvendo
na área de Educação bons projetos na cidade de Jaru. E assim que eu saí
da prefeitura aos poucos esses projetos foram acabando. Mas, olhe, eu
lembro quando eu ia à Linha 17, que foi o projeto piloto, era uma satisfação
tão grande aquelas pessoas de 70 anos de idade lá pedindo até, o pedido
maior era – a gente quer um óculos porque não estamos enxergando, isso
era uma satisfação. Mas, Professor Dantas, pode contar comigo, eu sei da
sua dedicação, pode contar comigo estamos aí. O Deputado Eduardo
Valverde, que acho que teve que ir embora, mas é um Deputado de quem
falo com toda tranqüilidade. O nosso Estado está de parabéns por ter o
Deputado Eduardo Valverde, porque é uma pessoa que pensa no projeto
do nosso Estado. Quando eu estava na prefeitura era uma pessoa que se
dedicava, uma pena que eu saí da prefeitura porque o Deputado estava
disposto a implantar vários projetos na área da Educação, não era colocar
emenda, eram projetos que iam até o Governo Federal levar para a cidade
de Jaru, mas uma pena que eu sai, mas não vai faltar, eu acredito que o
Deputado Eduardo Valverde, pelo que eu conheço, ele vai passar muito
tempo no mandato de Deputado Federal, até mesmo alguns mandatos e
vai poder ajudar o nosso Estado e nossos municípios.

O Deputado Wilber falou aqui sobre a faculdade estadual, eu, no
meu município, eu sei que já está ultrapassado, só para falar rapidamente,
lutei, tentei implantar a Universidade Federal em parceria com o Estado,
tive algumas dificuldades, estava pra ser enfrentada, mas eu lembro que
tinha uma faculdade particular que fazia lobby, batalhava para eu não
levar a faculdade federal lá, mas estava se implantando. Arrumei até um
adversário político que é o dono da faculdade, tem mais de mil alunos na
minha cidade de Jaru, porque ele sabia que eu ia conseguir implantar a
Universidade Federal no município de Jaru em parceria com o município e
com o Estado. O Estado cedendo os professores e o município cedendo
alguma coisa, mas não tive. Mas vou lutar como deputado estadual,
contando com o meu amigo Professor Dantas, com o Secretário Adjunto de
Educação que aqui está, e contando com isso eu vou implantar em nosso
município, quer seja Universidade Estadual, quer seja Federal, porque
aquelas pessoas carentes precisam ir para uma faculdade. A gente quando
vai a alguns eventos lá em Jaru o pessoal que pede a universidade, são
muitos alunos na cidade de Jaru fora da sala de aula querendo uma
universidade. Mas muito obrigado, Professor Dantas, o Senhor está de
parabéns. Quando tiver Audiência Pública para se tratar de educação,
olha que eu não entendo muito de educação, conte comigo. Eu tinha
vários compromissos na cidade de Jaru, tinham até uns amigos da gente
que faleceu, já tinham uma certa idade mas eu digo, falei para a família;
vou cancelar porque eu não vou poder estar aqui porque eu tenho um
compromisso com o Professor Dantas.

Muito obrigado, Professor.

O SR. PRESIDENTE (Professor Dantas) – Com a palavra o
Deputado Ribamar.

O SR. RIBAMAR ARAÚJO – Eminente Deputado Professor
Dantas; quero cumprimentar também o Dr. Hélio, Presidente da OAB,
Seccional Rondônia; a professora Claudir, presidente do SINTERO; a Luci,
presidente do Conselho; a professora Lúcia a quem peço desculpas por
não a ter reconhecido; ao subsecretário aqui presente; o Professor Pascoal
e Suamy e a querida companheira e Secretária de Educação Epifânia;
nobres Pares Deputados aqui presentes; cumprimentar o Vereador Wildes
em nome de quem cumprimento os outros vereadores; o Django em nome
de quem cumprimento aqui todos os outros estudantes; o Raimundo Nonato
em nome de quem cumprimento todas as pessoas aqui presentes.

Professor Dantas, aqui todos que passaram enalteceram e
falaram da importância da educação e todos nós sabemos, como disse
muito bem o Deputado Jair Miotto, que a gente precisa deixar o discurso e
partir para a prática com relação à valorização da educação no nosso
Estado e no nosso País. Sabemos que, infelizmente, desde a implantação

da ditadura militar para cá, a queda da qualidade do ensino público,
principalmente, tem sido uma das questões mais graves deste País, inclusive
desaguando nessa violência, sendo um dos fatores que tem contribuído
para essa violência que já chegou também às escolas. Segundo esse
companheiro, na sala de aula, estava me relatando há pouco tempo, ali
atrás do problema que está existindo, a violência já está chegando às
escolas. E a violência também é gerada pela falta da educação, pela falta
de uma educação melhor. Mas todos nós, eu não sou professor, mas,
professora Claudir, pode ter aqui neste Parlamentar um representante
dos professores, porque eu, com a consciência que graças a Deus tenho,
sei o que significa a educação e sei que um país jamais será soberano,
jamais se desenvolverá se não valorizar, se não priorizar antes de tudo a
educação. E nós, como bem disse aqui o Deputado Amauri, nós
precisávamos investir mais na educação, só que, Deputado, nós não somos
limitados, o limite mínimo é 25% mas nós podemos, quem quiser, o chefe do
Executivo, investir mais de 25% e é o que deveria estar se fazendo neste
País, exatamente nessa demonstração de priorizar a educação. Mas eu
quero parabenizar aqui o Deputado Professor Dantas pela iniciativa, e
sempre essa iniciativa, como disse os outros colegas, conte com a minha
ação, a minha presença, conte com meu apoio, Professor Dantas.

Ao mesmo tempo em que elogiamos, às vezes, também
lamentamos porque problemas dessa natureza talvez precisasse existir
neste País, para a gente estar aqui discutindo coisas que deveriam ser tão
banais que não deveriam estar sendo discutidas e sim já postas em prática
há muito tempo. Porque sabemos o quanto a queda do ensino público, em
nosso País, prejudicou nossa nação e continua prejudicando. Claro que
existem algumas ações, nesses últimos dez anos, e principalmente agora
no governo Lula, de melhorar a nossa educação, de levar todos os nossos
jovens para a sala de aula. Mas ainda estamos no futuro um pouco distante
de termos uma educação de qualidade para nós podermos dizer que somos
realmente uma grande nação.

Obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Professor Dantas) – Com a palavra o
nobre companheiro Vereador José Wildes. Já estou prevendo o futuro,
não é Vereador Wildes?

O SR. JOSÉ WILDES – Quero primeiro, pedir desculpas porque
não cheguei no horário, Claudir, devido estar em outra atividade. Estava
lá no lançamento do PLANSEC que é uma qualificação da mão-de-obra do
município de Porto Velho para as questões das usinas do Madeira. Eu
estava junto com o prefeito nesse lançamento lá no SENAC, desse
empreendimento que vai ser qualificada a mão-de-obra. Então eu quero
saudar aqui toda a Mesa, Deputado Professor Dantas, que está presidindo
aqui esta Audiência Pública, dizer que para mim é motivo de alegria, de
satisfação poder compartilhar neste momento, cumprimentar todos os
trabalhadores em Educação, os Deputados aqui presentes; o Presidente
da OAB, ao advogado Hélio, a nossa saudação; a Epifânia; a Luci e aos
demais membros da Mesa. É importante que façamos Audiência como esta.
Eu, lá Câmara, fiz um pronunciamento justamente abordando a questão
da profissão do professor. A valorização do profissional da Educação, dos
profissionais da Educação, não só do professor, mas do vigia, da zeladora,
da merendeira, do pessoal que trabalha na Secretaria, enfim, dos
trabalhadores em Educação no Estado de Rondônia, no município de Porto
velho. E eu dizia que, em especial, o cargo de professor, merece uma
atenção maior das autoridades. Por quê? Porque essa atividade de docência
exige muito do profissional. O professor fala muito, fica muito tempo em
pé. Estávamos falando dessa atividade, de ser professor. Eu dizia também,
Claudir e as autoridades aqui presentes, que a gente precisa repensar, e,
eu conversando com alguns professores, a gente precisa pensar o tempo
de docência do professor em sala de aula. Porque a gente está vendo
surgir problema de saúde com o professor. A gente está vendo professor
meio que estressado em sala de aula. Então eu estava debatendo isso com
alguns professores e é importante que a gente possa pensar em qual
proposta a gente pode apresentar para minimizar ou para tentar acabar
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com o estresse em sala de aula do profissional da Educação, em especial
do professor. E aí eu quero deixar aqui, Claudir, a sugestão no sentido de
dizer o seguinte: quando o professor atingir 50% de docência, eu acho
que a partir daí a gente tem que estabelecer uma redução progressiva da
sua carga horária em sala de aula. Ele atingiu 50% para a sua aposentadoria,
a partir dali vamos estabelecer uma redução progressiva desse profissional,
porque o profissional, a carga de trabalho não é só a aula em si, ele tem a
aula, ele tem a correção das provas, tem a elaboração das provas, tem o
seu planejamento, tem o seu estudo, porque ele precisa se qualificar
também para poder dar uma aula de qualidade. Então, ele leva muita
atividade para fazer em casa. Então a gente tem que repensar a jornada
de trabalho do professor, também. Nós temos que pensar naquele
profissional que é exclusivo do município, naquele profissional que é
exclusivo do Estado ou naquele profissional que é exclusivo da União para
que eles possam ser bem remunerados na questão da valorização do
profissional. Porque senão ele não tem estímulo nenhum para poder estar
em sala de aula. Eu estou dizendo isso porque a minha esposa dá aula há
bastante tempo, na Escola aqui em frente, o Branca de Neve, trabalha
com criança. Há uma diversidade muito grande em você atender e de dar
atenção, às vezes tem um aluno que requer uma atenção mais especial,
mais voltada para aquele aluno porque ele tem uma dificuldade maior do
que os outros, então, o professor vai ter que achar uma maneira de poder
atender àquele aluno também. Às vezes é um aluno que necessita de um
atendimento especial, porque a gente já fala em inclusão dos alunos com
deficiência, que não haja discriminação, que não tenha uma sala de aula
específica, imagine só. Então, para não me prolongar muito aqui, eu fico
com essa sugestão dizendo que nós precisamos criar proposta alternativa.
Lá na Câmara nós estamos trabalhando o Plano de Carreira dos Profissionais
da Educação, já apresentamos aí uma idéia ao Secretário de Educação, já
apresentamos ao SINTERO. Muitas das propostas, das idéias, são propostas
do Sindicato dos Trabalhadores em Educação, e a gente quer acrescentar
essa sugestão que eu estou dando aqui. Quando o professor atingir 50%
para a sua aposentadoria, a partir daí vamos estabelecer uma redução de
aulas. Vamos estabelecer uma redução para que ele possa dar um fôlego
no exercício da sua profissão. Então deixo aí, teria mais coisas para dizer,
mas o tempo está avançado. Deixo um abraço e obrigado a todos vocês.

O SR. PROFESSOR DANTAS – Nós estamos chegando perto do
final, gente, e gostaria dizer que uma das partes mais importantes é bem
na final que é a sugestão, que é a proposta, nós já temos uma sobre a
Mesa, gostaríamos que não saíssem. Temos somente mais umas quatro
pessoas inscritas.

Então nós vamos agora chamar, conceder a palavra ao professor
Saldanha.

O SR. PROFESSOR SALDANHHA – Senhor Deputado Professor
Dantas; professora Claudir nossa representante, na sua pessoa
cumprimento a todos os meus colegas. Eu vou ser bastante breve, até
porque muita oratória provoca duas ações: demagogia e pouca ação. E
esse não é nosso objetivo, basta ver o nosso Plenário que está já vazio. O
Conselho de Alimentação Escolar é um colegiado que tem por objetivo
fiscalizar as verbas da merenda escolar. E nós entendemos que a
complexibilidade da Educação não passa só pelo didático-pedagógico, mas
toda ação que possa proporcionar o alunado a sua integração social dentro
do contexto de cidadania. É nesse sentido que nós fizemos alguns
questionamentos aqui, Deputado Ribamar. E aí vai a pergunta: quanto
custa um aluno hoje, uma refeição para o aluno? O senhor tem conhecimento
Deputado do valor? Mas nós podemos dar alguns indicativos. Vamos falar
de uma economia de custo-benefício que é o que o Estado pensa, quando
ele vai investir ele quer retorno. Então veja bem, quanto custa hoje um
preso? Para alimentar um preso? Ele toma café, senhor Presidente da
OAB, quem deve está mais bem informado, Dr. Hélio. Ele almoça? Ele
janta? Eu acredito que sim. Se nós formos colocar isso em custo, vamos
supor que o café seja aí, nem tenho idéia, mas vamos supor que seja R$

0,50 (cinqüenta centavos) que é preço de mercado; uma quentinha quanto
custa? R$ 3,00 (três reais). Dizem que o Estado já vendeu até de R$ 14,00
(quatorze reais) para o presídio, dizem. Jantar, mais outra quentinha, mais
R$ 14,00 (quatorze reais). Aí Deputado, o nosso aluno, o lanche dele
custa R$ 0,22 (vinte e dois centavos), senhor Deputado. É quanto custa
um aluno para ter uma refeição, para que ele possa se integrar dentro do
conceito pedagógico. Aí nós falamos de educação, de prioridade de
educação. Que educação é essa? E aqui vai o nosso pedido, por isso que
eu falo que muita conversa provoca demagogia e reação porque nós estamos
aqui, as pessoas interessadas que realmente querem transformar o
processo educacional, estão aqui. Aqueles que deveriam estar nos ouvindo
não estão. E aqui eu quero fazer uma sugestão para a Mesa, para esta
Casa, que todas as vezes que tivermos uma Audiência Pública, que seja
ouvido primeiro as partes interessadas e depois as autoridades, até porque
elas estão comprometidas e geralmente abandonam o Plenário por
compromissos e a gente fica falando para nós mesmos o que nós já sabíamos.
Bom, segundo ponto; na questão dessa valorização nós entendemos,
esta Casa, no passado eu estive aqui com o Deputado Carlão de Oliveira
e junto com o Deputado Nereu klosinski, fez um projeto para que o governo
assumisse a sua responsabilidade quanto à questão da merenda escolar,
que seria contrapartida. Foi aprovado um projeto, o Projeto 330, de
novembro de 2006, que para cada R$ 1,00 (um real) do governo federal o
governo estadual entrasse com R$ 0,50 (cinqüenta centavos), ou seja,
50%. Se hoje é R$ 0,22 (vinte e dois centavos) daria R$ 0,11 (onze
centavos), somando com os vinte e dois seriam R$ 0,13 (treze centavos),
que ainda achamos que é bastante pouco para uma merenda. E esse
projeto foi vetado pelo Governo e retornou a esta Casa e foi derrubado o
veto e tornou-se lei. Entretanto o Governo recorreu ao Superior Tribunal
Federal alegando a inconstitucionalidade da lei, uma vez que o Legislativo
não pode legislar sobre matéria financeira. E aí a gente pede, solicita
desses Deputados, desta Casa, que retome esta discussão com o Governo
do Estado para que a gente possa melhorar a qualidade da merenda das
nossas crianças. Entendemos ainda Deputado Ribamar, valoroso Deputado
que sempre está do lado das causas mais concretas, da nossa população,
de que é preciso que a educação seja... sair do discurso como disse o
Senhor e ir para a prática. Nós entendemos que a valorização da educação,
Deputado Dantas, passa exatamente pelo respeito às nossas instituições;
que elas sejam livres para nossas ações e que não tenham interferência do
Governo através de quem quer que seja ou do seu representante. Nós
entendemos desta forma. Entendemos que só é preciso valorizar a
Educação com salário digno.

Falou-se na violência social. É preciso entendermos que a
comunidade carcerária está na faixa de 16 a 25 anos. Eles fogem da
escola, sabem por quê Deputado? Porque no mercado competitivo... não
vou perder tempo, é mais fácil entrar na economia subterrânea da venda
do tráfico e das coisas ilícitas, porque consegue-se, adquiri-se bens de
consumo mais rápido. Então eu vou perder tempo na escola? É preciso que
a gente tenha essa análise real da situação, senão nós vamos ficar com
projetos e mais projetos e a coisa não acontece, principalmente quando
você não vê políticas públicas definidas, principalmente na geração de
emprego e renda para os nossos jovens. A nossa juventude termina o 2º
grau e fica abandonada porque não tem projeto. Mas o nosso caso aqui é
merenda, então eu venho dizer essas pequenas palavras de que é preciso
que a gente fortaleça as nossas escolas com a merenda escolar. O prato
hoje, eu vou dar um exemplo só, aonde é para servir, Deputado Ribamar,
cinco bolachas que são as calorias suficientes para a criança manter a
nutrição do acompanhamento pedagógico, são servidas três. Professor
Suamy é diretor de escola, sabe que não dá para 20 dias. Aqui tem diretor
de escola, aqui no Plenário? Mas os colegas que são diretores, que já
foram diretores sabem que não dá para os 20 dias para cumprir os 200 dias
letivos, então se faz o jeitinho brasileiro, o prato chamado Maria Izabel,
que é arroz com frango, onde é para ter dois frangos, vai apenas um e ele
se perde dentro do arroz. É essa nossa realidade da história. Seriam estas
as nossas palavras.
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Eu gostaria de agradecer a oportunidade que nos foi dada, e em
outra oportunidade nós aprofundaremos muito mais. Estaremos à
disposição.

Obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Professor Dantas) – Com a palavra o
Sr. Django, Presidente da URES.

O SR. DJANGO FERREIRA DE SOUSA – Bom dia a todos.
Quero cumprimentar o Presidente Professor Dantas; professora Claudir,
Presidente do SINTERO; professor Suamy, Secretário adjunto da Educação;
professor Pascoal; professora Epifânia Barbosa, Secretária Municipal de
Educação, aos demais, eu não me recordo o nome, mas cumprimento, e
dizer o seguinte, que há muito tempo à gente acompanha o trabalho dos
sindicatos do SINTERO e dizer que se existe algumas conquistas que os
professores de Rondônia têm, se dá principalmente ao trabalho que o
SINTERO vem desenvolvendo ao longo destes 18 anos. Se não tivesse um
Sindicato realmente combativo, que vem dia a dia lutando pelos interesses
dos professores, certamente muitas das conquistas que existem hoje a
gente ainda não teria.

Em relação a valorização dos professores, eu acho que é uma
questão que deve ser realmente debatido aqui. Me recordo que a minha
vó me dizia o seguinte: que na época que ela era jovem, havia duas
pessoas que eram muito respeitadas lá na vila que ela morava, um era o
padre e o outro era o professor, que só tinha um professor na cidade, mas
todo mundo... lá vem o professor. Era uma pessoa muito respeitada. Eu
acho que, além da questão financeira, eu acho que o respeito à pessoa do
professor tem que ser resgatado, porque eu acho que é o principal. Com
relação a Educação do Estado de Rondônia, eu vejo no município de Porto
Velho, eu acompanhei a gestão do Vereador Mário Jorge, que na realidade
iniciou esta questão da gestão democrática de ensino, foi continuado pela
professora Epifânia e a Educação hoje, a gestão democrática de ensino,
hoje, em Porto Velho, é uma questão sólida. Eu não vejo o porquê o Estado
ainda não adotou eu acho que é uma questão, que eu diria de normalidade
da Educação, de ter a gestão democrática de ensino. E nem é uma coisa
para a gente passar, estar discutindo aqui, porque eu acho que tem que
ter realmente a eleição direta para os diretores das escolas e, além disso,
a constituição do conselho escolar, que é bem mais importante do que a
eleição do diretor. Porque, com o conselho escolar, você traz o aluno para
participar e traz a comunidade para participar das decisões da escola.

Hoje nós temos acompanhado aqui em Porto Velho, e em alguns
municípios no interior, casos de estudantes que são até mesmo assassinados
dentro da escola, como foi o caso da Escola Orlando Freire. Eu te pergunto,
se tivesse a comunidade participando, o pai desse aluno tivesse
participando das decisões escolares, isso teria acontecido? Certamente
que não. Então o que falta na realidade é um intercâmbio entre a escola e
a comunidade que até hoje nós não conseguimos estabelecer. Em relação
as políticas educacionais que estão sendo desenvolvidas, eu vejo hoje,
por exemplo, não é, e nem sou, eu quero deixar bem claro que eu não sou
filiado ao partido dos trabalhadores e nem tenho nada, nenhum vínculo
com a questão do município. Mas eu vejo hoje o prefeito correndo atrás,
se esforçando na questão de trazer curso, para melhorar a educação,
principalmente a educação infantil, e eu gostaria que o Estado também
participasse dessa parceria, além do governo federal, para que chegasse
curso de formação profissional. Estas questões das escolas técnicas
agrícolas, que nem os Deputados falaram agora, é uma coisa que não só
deste governo, mas há muito tempo não vem funcionando da maneira
adequada. Eu tenho vários amigos que fizeram escola técnica, lá em Ji-
Paraná... eu não sei nem se terminaram aquela obra lá de Ji-Paraná e hoje
são profissionais, trabalham no interior do Estado, não estão precisando
vir para cá atrás de emprego, trabalham na própria região. Então eu acho
que é importante esse tipo de iniciativa, de escolas técnicas, não só nessa
área de agricultura, mas em outras áreas o governo do Estado deveria
priorizar também, que é a questão da formação técnica, que se você
pegar uma estatística aí, por alto, eu acredito que hoje, todos os anos, sai

de sete a oito mil pessoas com o ensino médio, que conclui ensino médio só
em Porto Velho. A grande maioria não tem poder aquisitivo para fazer
universidade, e nem tem opção de fazer escola técnica, porque se o cara
fizer uma escola técnica, com certeza, após ele fazer a escola técnica vai
ter emprego. E ele tendo emprego, com certeza, pode até almejar a questão
de fazer universidade particular, pois hoje tem vários incentivos do Governo
Federal, o PROUNE e tantos outros. Só que o custo não é só da mensalidade.
O custo hoje do aluno para fazer uma universidade, tem livros, tem
transporte, tem uma série de coisas, como é que o cara vai conseguir
complementar isso, se ele se encontra desempregado? Então são várias
situações. Outra situação que a gente está se deparando, até em razão
desta questão da violência que está se instalando nas escolas, hoje eu
vejo a PM com o trabalho muito significativo, sobretudo na região que eu
moro, na zona leste de Porto Velho.

Eu ainda tenho uma crítica séria porque eu acho que à medida
que o aluno vai para escola, está fardado, está identificado como
estudante, ele não pode e nem deve jamais ser abordado como se fosse
marginal. O que está acontecendo, hoje, nas portas da maioria das escolas
de Porto Velho, é que a PM está agindo com o aluno fardado como se fosse
qualquer marginal de rua. Acho que tem que ter um tratamento diferenciado
nessa situação.

E outra coisa, existiu um movimento de alunos em algumas escolas
da periferia de Porto velho aqui reivindicando a permanência de um
determinado professor, que aquele professor continuasse dando aula nas
salas de aulas. Nesse movimento a PM simplesmente invadiu a escola e
reprimiu o movimento dos alunos. Quer dizer, nós estamos deixando aí,
vendo as coisas acontecerem e ninguém está tomando providência.
Inclusive, o próprio professor, que aconteceu essa situação na escola, na
escola da periferia, colocou para mim que ele não está tendo o direito de se
defender. Foram, mandaram ele embora da escola, os alunos ficaram sem
ter o professor naquela área, e não foi tomada nenhuma providência. Eu
peço até ao Secretário Adjunto que verifique essa situação lá na Escola
Maria Carmosina. Em relação a questão, por exemplo, a Educação tem
várias situações que passam; por exemplo, eu tenho até um elogio aqui
para o Vereador Wildes que está hoje com o projeto de passe livre na
Câmara Municipal, que é um dos projetos mais coerentes que eu já vi
nessa área de passe livre, que é justamente levar o passe livre para
aquela parcela de estudantes que realmente necessitam ter acesso ao
transporte coletivo gratuitamente. Porque vejam bem, a gente fez um
estudo nas entidades, a maioria das pessoas que utilizam o cartão Leva
Eu, Deputado Ribamar, são alunos justamente das escolas privadas. Então
o benefício de meia passagem, o benefício de passe livre, não está
conseguindo atingir o objetivo, que é justamente àquela comunidade
carente, aquela parcela carente dos estudantes. Então o Vereador Wildes
está de parabéns por ter levado em consideração este aspecto também.
Outra coisa, quero dizer ao Dr. Hélio, que eu esqueci até de cumprimentá-
lo, estamos a disposição também para a questão do ato público em defesa
do movimento contra violência, pedindo paz nas escolas, que está
começando a se agravar esta situação. Temos que tomar alguma
providência, e colocar as entidades estudantis, a UME, a URES e outras
entidades à disposição da OAB para transformarmos isso num fórum
permanente, para que esteja sendo discutindo essas situações.

Era o que eu tinha a dizer, desculpe ter me prolongado.
Obrigado a todos.

O SR. PRESIDENTE (Professor Dantas) – Nós temos aqui o
último inscrito, que é o Flávio de Jesus, do ensino fundamental. Pedimos
que aguarde mais um pouco, nós vamos já encerrar. Já temos uma proposta
sobre a Mesa do SINTERO que nós vamos encaminhar e precisamos que
todos estejam presentes na leitura da proposta. Eu creio que em dez
minutos, quinze minutos, nós vamos estar encerrando.

O SR. FLÁVIO DE JESUS – Queria cumprimentar a Mesa, elogiar
a iniciativa do Deputado, e ao mesmo tempo reiterar aqui o que o professor
Saldanha veio falar com respeito, como Casa do povo, o respeito para com
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o povo. É complicado como técnico ser o último na fala e escutar coisas
interessantes e ao mesmo tempo também falas verborrágicas que não
levam a lugar nenhum e apenas são sons ao espaço. Então, como técnico,
o que eu tenho aqui a falar? A gente fala em educação, melhoria de
educação e aqui nós temos pessoas coerentes. Tem ali o caso do Ramão,
é uma das mais nobre pessoa dentro do Sindicato que hoje compreende a
perspectiva de financiamento de Educação, e pouca gente debate
financiamento da Educação com técnica. Saber e opininar são faculdades
distintas. Então, opinião não resolve o problema de ninguém. Por que a
Medicina é elitizada? Porque a Medicina se ancora em saber. Ela não se
baseia em opiniões nem divagações. Então o que eu tenho aqui para
colocar, pena que o espaço é curto, é sobre financiamento da Educação.
Vocês sabiam, quem é professor estadual, que, hoje, boa parte das
prefeituras dão 14º e até 15º salário? Por quê? Porque existem sobras de
recursos do FUNDEF, hoje FUNDEB, que não foram aplicados ao longo do
ano. Então se cria esses artifícios de investimentos. Então o 14º, 15º é na
verdade oriundo de mau investimento no decurso do ano. Não é bondade
de gestor. Então é uma coisa que a gente tem que deixar claro. Pouca
gente sabe sobre constituição de fundo. Eu tenho aqui um dado do FUNDEF,
é um dos poucos consolidados que tem. Cerca de 69.8% do fundo é ICMS.
O Fundo de Participação do Município entra com 13%, o Estado, o Fundo
de Participação do Estado 12,5% e a União complementa com 1,7%.
Pasmem vocês, na regra do FUNDEF apenas o Pará e o Maranhão, agora
no FUNDEB, oito Estados recebem complementação. Aí tem os IPIs das
exportações 1.1%, que é tributo da União e a Lei Complementar nº 87,
que é a Lei Kandir, 1.8%, que é uma outra lei que o Estado toma na cabeça
todos os meses e não tem ninguém para debater. O que é essa Lei? Para
haver exportação e melhorar os índices de macroeconomia, porque o Brasil
pensa muito em macroeconomia e não pensa em microeconomia e no
cidadão, o Estado isenta o ICMS sobre exportação. Então, quer dizer, ele
deixa de arrecadar uma parcela de impostos que poderia estar vinculado
ao Fundo, no bolo lá de 69.8%, para estimular a exportação. Essa
exportação, o que ela melhora? Ela melhora aquela conta de economista
de superávit primário. O superávit primário é uma coisa que dentro de casa
não dar para a gente entender. Como é que você pega, soma todas as
suas receitas, extrai as dívidas, os juros das dívidas aí você tem um
superávit, em casa a gente tem que pagar tudo. Então, na conta de
economista ainda existe isso. E agora que começou a se clarear a
contrapartida dessa Lei Kandir. Então, hoje, o Estado perde para melhorar
a macroeconomia, a exportação, não tem o retorno que deveria, é perda
na Educação. E aí um outro detalhe sobre esse financiamento da Educação,
em termos de Rondônia, não vou nem aqui separar os dados nacionais.
Ano passado o Governo do Estado teve que fazer complementação no
Fundo, que para saber o que é o Fundo, FUNDEF e FUNDEB, você pega
vários impostos, uma cota desses impostos, no FUNDEF era 15% desses
impostos, hoje no FUNDEB é 16.66% e essa taxa vai subir até 2009 até
chegar 20%, essa cota é colocada num bolo e esse bolo é dividido pela
matrícula. Então o valor do aluno lá na prefeitura do Vale do Anari é o
mesmo valor do aluno aqui em Porto Velho, isso em regra geral, tanto
FUNDEF como FUNDEB. Mas nessa brincadeira, o Estado de Rondônia
perdeu, teve déficit cerca de noventa milhões de reais por ano. Então,
caros professores, veio daí o 14º, 15º que vocês viram as prefeituras,
pelo Estado pagar, é o déficit da conta estadual. Esse ano o déficit já está
em noventa e nove milhões por ano. Então a conta perversa aí que nós
não estamos repensando. Então, às vezes é fácil você vir aqui e falar: ‘Ah,
a conta disso, estamos investindo naquilo.’ E aí? Às vezes o Governo do
Estado recebe muita crítica, muita alfinetada, mas na verdade é um problema
nacional, essa constituição de Fundo. Hoje, oito Estados recebem essa
complementação e, como na maioria das coisas no Brasil, não se valoriza a
técnica, o bom trabalho, o que nós estamos fazendo? Nós estamos
valorizando o incompetente. Por que valorizando o incompetente? Estou
usando esse termo com força e sinceridade. Por quê? O Estado, onde o
Governo não investiu em infra-estrutura, não melhorou seus índices de
desenvolvimento humano, não trabalhou a economia, a estrutura de
arrecadação, aí o papai, o governo federal, cria, via emenda constitucional,

constituição de fundos onde se junta uma parcela de recursos numa conta
econômica muita bem feita e aí ele não alcança o padrão mínimo, aí o quê?
A União desembolsa a complementação. Aí nessa história o Estado
competente, como é o caso de Rondônia que tem sido sucesso nessa
perspectiva investe melhor índice de desenvolvimento humano, melhor
instrutor de arrecadação, para quê? Para jogar dinheiro no Fundo e não
ter retribuição? Porque o trato principal seria esse, ajuda-se a estrutura
da educação municipal. Os municípios precisam, são carentes. Inclusive,
nós temos problemas sérios na criação de municípios. E agora está
tramitando indicação nesta Casa para criar municípios. Tem localidades
que precisam ser municípios, mas senhores Deputados, quem está aqui,
cuidado para não fazer como da outra vez, que pegaram o boteco do João
que estava na esquina, vamos transformar em município. Então ele não
tem estrutura de nada. Então a gente tem a Ponta do Abunã, situações
que tem condição de ser município, mas não se teve o devido cuidado e
não repitam de novo, porque com isso vocês arrebentam as contas para a
história. Não é agora, é para a história. Então o que significa isso? Hoje
noventa e nove milhões. Melhorou um pouco o cenário para a SEDUC, para
o Governo do Estado? Deu uma pequena melhorada, porque entrou nas
contas do FUNDEF. Mas se continuasse essa regra do FUNDEF, esse rombo
chegaria a R$113.000.000,00(cento e treze milhões de reais), esse ano.
Então eu acho até interessante isso, esse debate no Sindicato, porque
quando fizeram Emenda Constitucional; é uma pena que o deputado federal
não está aqui para escutar, não viram onde o Estado estava sangrando.

Quando criaram o FUNDEF, ainda no Governo Fernando Henrique,
arrebentaram os sistemas estaduais, a matrícula do Estado era elevada.
Agora veio o FUNDEB, e a perspectivas clareia, só que já começa a ter o
quê? Um movimento de matrícula na educação infantil, porque agora o
aluno da educação infantil é dinheiro nos sistemas municipais. Tanto que,
se você olhar lá na lei do FUNDEB, já existe um ponderador disciplinando
para não existir excesso de matrícula na educação infantil e nas creches.
Então o que há de se fazer? Precisa sim, como a Assembléia Legislativa que
tem poder de negociação, estar inclusive junto ao Governo Federal vendo
essas contrapartidas de perda, que os municípios também tem que manter.
E essa relação tem que ser melhor ancorada, porque é inadmissível, quando
o Fernando Henrique deixou o governo, nós tínhamos um superávit, uma
reserva internacional de cerca de U$ 25.000.000.000,00(vinte e cinco
bilhões de dólares). As reservas internacionais hoje já estão chegando a
U$ 80.000.000.000,00 (oitenta bilhões de dólares). Então nós trabalhamos
para marco-economia. Para se ter uma idéia, a educação escolar indígena
que não estava no texto original da Constituição de 88, saiu do orçamento
do Ministério da Justiça, veio para as contas das Secretarias sem orçamento,
veio só os alunos da educação escolar indígena. Para resolver no Brasil,
hoje, a questão de construção de escola em aldeia, o País precisa de R$
45.000.000,00 (quarenta e cinco milhões de reais). O País, ainda é muito
pouco, a gente está com superávit de âncora de câmbio para segurar a
economia na casa dos setenta, não se pensa em educação. Porque, se
pegar uma fatia e disser: vamos fazer ali, você resolve a maior parte das
coisas. Então o que eu tenho a dizer, é o seguinte: que nós precisamos
ampliar o debate em cima de recursos, porque não adianta se fazer
demagogia e pouca gente sabe, pouca gente pára para analisar. Os
Deputados aqui, Vereadores, os seus Pares deveriam sim, analisar, é público,
são públicas as contas. Veja, o Estado de Rondônia, a cada dia nessa
perspectiva de fundo, está sendo sangrado e se ele não deixar de ser
sangrado, as contas, as Prefeituras quebram e nós não temos um meio
termo ponderador. Inclusive com a Lei Kandir que precisa sim, a parte do
ICMS que não é arrecadado ser reposto para os Estados e a contribuição
da União. O que são esses fundos? Resumindo para terminar a fala. É mais
ou menos quando você tem a sua casa e alguém lá de longe faz v:uma lei
para administrar a sua casa. Então, as contas estão sendo administradas
por regras alheias ao dono da casa. Então o problema da educação passa
por dinheiro, passa por financiamento e espero que os poucos heróis que
estão na platéia reflitam, vão aos números e olhem. Nós temos que rever
e nós temos, em vez de melhoria na educação, o cenário do FUNDEB
melhora muita coisa, mas nós temos já, em vez de melhoria técnica, nós
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começarmos uma nova guerra fiscal de aluno e dinheiro e nem todo gestor
do Executivo tem responsabilidade no contexto social. No mais eu só
tenho a agradecer e reiterar que outras audiências do gênero, valorizem
mais a perspectiva do olhar técnico, porque o olhar político é importante,
mas ele não resolve o problema de natureza estritamente técnico.

Obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Professor Dantas) – Passemos às
considerações finais.

Concedo a palavra ao Dr. Hélio Vieira Costa, Presidente da OAB.

O SR. HÉLIO VIEIRA – Gostaria de agradecer ao nosso Deputado
Dantas por esta Audiência Pública, aos servidores que estão aqui presentes,
a nossa Presidente e aos nossos nobres estudantes e representantes dos
estudantes do movimento estudantil e a Ordem dos Advogados Seccional
Rondônia está à disposição dos movimentos sociais.

Quero dizer que todos os pronunciamentos foram no sentido de
que a nossa Educação se encontra na UTI. E, eu vejo uma preocupação
imensa, o professor foi bem claro, enquanto a educação está sobrevivendo
com centavos, R$ 0,22 (vinte e dois centavos), um preso custa para o
Estado R$ 1.200,00 (Um mil e duzentos reais). Portanto, o melhor caminho
é o investimento na Educação.

Preocupou-me também a questão orçamentária aqui discutida
na Assembléia, Deputado Dantas, quarenta milhões, servidores da
Educação, administrativo, envolvendo mais de quinze mil trabalhadores,
vencemos uma demanda judicial que tramitou 12 anos, veio orçamento de
quarenta milhões para efetuar o pagamento para esses trabalhadores e a
questões dos precatórios, esse valores foram excluídos do orçamento da
Educação, do Poder Judiciário. Portanto, eu acho que nós temos que
rever essas situações tão discriminatórias para que possamos tirar a
educação da UTI. Eu acho que está na hora de acordar. Eu acho que o
momento estudantil está firme nessa luta, o SINTERO. Se fala tanto
Claudino, se discutiu aqui há uns dois meses atrás, você também
acompanhou, Deputado Dantas, se falou em Educação, mas o que se
falou aqui foi uma CPI contra o SINTERO. CPI contra o SINTERO vai
enfraquecer a Educação e na quarta-feira nós vamos apresentar uma
cópia do processo da isonomia aos Parlamentares, aos nobres Deputados
e no dia 30 de abril nós estamos prestando conta. Estamos convidando
todos os Parlamentares e a sociedade civil porque o processo do SINTERO
é publico, e a única coisa que nós recebemos foi um desconto de 2%, a
receita do SINTERO é de 2%, aliás 1% do bruto da remuneração, da
remuneração bruta dos trabalhadores. É isso que nós recebemos e
prestamos conta desses valores.

Eu acho que está na hora de dar um basta na violência no Estado
de Rondônia. A violência contra os profissionais da Educação, contra os
estudantes. Eu me lembro muito bem, quando eu era agente de Polícia,
trabalhei sete anos, eu fazia um papel fundamental que era visitar as
escolas para ver se estava ocorrendo algum tráfico de drogas ou alguma
violência contra os estudantes. Nós éramos três agentes do serviço da
entorpecente, da Delegacia de Entorpecentes, e fiscalizávamos todas as
escolas e sabíamos o que estava acontecendo no dia-a-dia. Nós sabíamos
quem eram os inimigos, e alguns pontos de drogas automaticamente era
combatido. Hoje nós não estamos vendo um plano de Segurança Pública
para o Estado de Rondônia, um plano de Educação para a sociedade de
Rondônia, nós não estamos vendo um plano de saúde para o Estado de
Rondônia. Por isso que a Ordem dos Advogados seccional de Rondônia,
está na luta, ‘acorda Rondônia, acorda Porto Velho’. Dia 25 é o dia de luta
em prol da educação do Estado de Rondônia.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Professor Dantas) – Para suas
considerações finais a professora Epifânia Barbosa da Silva, Secretária
Municipal de Educação e Presidente da União dos Dirigentes Municipais de
Educação.

A SRA. EPIFÂNIA BARBOSA DA SILVA – Eu quero, vou
finalizar, mas antes eu gostaria só de, eu acredito que foi uma pequena
provocação. Eu gostaria de apresentar alguns dados em relação aos
municípios, uma vez que eu estou aqui representando a UMDIME. É que os
municípios, as administrações municipais têm feito um grande esforço de
atender toda a demanda educacional e ainda desenvolver toda a política
pública. Porque as pressões mesmo, o que vem de demanda da população
termina indo para o município, porque o município está ali. Ele é mais
presente na população. Então dificilmente a população chega até um
organismo estadual para reivindicar uma demanda. Então, os municípios
têm procurado atender essas demandas e desenvolver as políticas. Eu
vou dar um exemplo aqui, do município de Porto Velho, onde nós ampliamos
muito a matrícula da educação infantil; de dois mil e quatrocentos alunos
para oito mil. Entendendo isso não como uma concepção monetária, mas
como uma concepção educacional mesmo, porque nós temos a compreensão
de que quando uma criança ingressa mais cedo na escola consegue
desenvolver suas habilidades cognitivas, ela tem muito mais chance de
continuar estudando conforme a pesquisa do INEPE, que 34% das crianças
que ingressam na educação infantil concluem o ensino médio. Então, é com
essa concepção de educação que nós aqui em Porto Velho, eu acredito que
na maioria dos municípios, ampliam o atendimento à educação infantil.
Hoje, isso é um grande benefício financeiro também, porque a educação
infantil é parte da educação básica. Então, com isso, obviamente nós
também entramos no Fundo e parte desses alunos nós já teremos um
retorno que na realidade nós já aplicamos com 25% da Educação e agora
com 20% do Fundo, para nós não tem nenhuma alteração em termos de
concepção. Dizer que nós ampliamos, construímos salas de aulas, eu vou
dar um exemplo muito claro, nós construímos ainda há pouco, uma Escola
com seis salas de aulas, com todas as dependências administrativas;
banheiro, sala de informática, um grande pátio, por R$520.000,00. Nós
não realizamos nenhuma reforma no patamar de R$ 1.400.000,00. Nós
construímos escolas com R$ 520.000,00. Esse tipo de ação é que faz com
que no final do ano nós possamos dar um 14º salário aos profissionais da
Educação, porque nós fizemos, nós fizemos uma aplicação o mais correta
possível dos 25% da Educação. Então, com isso conseguimos dar um
retorno com mais qualidade, com mais formação, com mais valorização,
equipando as nossas escolas, construindo salas de aulas. Isso tudo com os
25% da Educação. E ainda temos outras contrapartidas que, hoje, nós
aplicamos mais que 25% da Educação e outros atendimentos, que vão da
Merenda escolar, saúde escolar, atividade de cultura. Então, se nós
tivermos mais que 25%, que nós também lutamos por isso, nós poderemos
fazer muito mais, mas se nós também aplicarmos esses 25% na Educação
de maneira correta, de maneira justa, nós também podemos fazer muita
coisa como nós já fazemos hoje. Eu queria ressaltar isso e dizer que o
FUNDEB, a concepção maior dele é com a questão da equalização regional,
então fazer com que todos que permeiam a Educação possam ter as
mesmas condições. Não que o Norte ou o Nordeste seja inferior ao Sul e ao
Sudeste. Então, o princípio básico é esta questão, e passa por isso também
uma política muito grande de arrecadação fiscal, porque, se de fato ela
não for implementada pelos Estados e pelos municípios alguém perde,
obviamente que alguém perde, e eu acho que isso deve ser debatido em
um momento maior para que todos nós possamos ganhar. Então, eu queria
dizer também, que quando nós, quando o município constrói salas de aulas,
ele faz no sentido, de atender sua demanda. E, seria interessante...
aproveito a presença do Professor Pascoal aqui, representando a SEDUC,
que o Estado também possa estar junto conosco nessa política de ampliação
de salas. O professor Ednaldo falou que construiu duas escolas. Eu quero
acreditar que essas duas escolas foram na sua gestão, porque nós estamos
no 5º ano de gestão. Ele apresentou um dado de construção de duas
escolas. Aqui no município de Porto Velho, eu não tenho dado de ampliação
de salas, eu até procuro me apropriar mais, mas eu não consegui visualizar,
se tiver essas informações...Porque à medida que a gente constrói essas
salas, na realidade o Estado tem ampliado um pouco o Ensino Médio, mas
nas escolas aonde nós ampliamos, nas escolas municipais. Então, quando
eu construo umas quatro salas de aulas lá em Jaci  Paraná rapidamente já
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tem a demanda do Ensino Médio, mas seria interessante também que o
Estado pudesse estar junto conosco construindo mais salas de aulas aqui
no município de Porto Velho e também em outros municípios. Aí sim, eu
acredito que essa política mais planejada entre Estado e município, todos
possam ganhar. Todos terão seu benefício, também, financeiro, porque
todas as matrículas entram no bolo e todos nós ganhamos. Se todos os
municípios tiverem esta política fiscal junto com o Governo, todos nós na
Educação ganhamos. E nós, eu falo porque também sou trabalhadora da
Educação, sou funcionária do Estado, sou funcionária do município, quero
passar por esse processo de gestão da Secretaria Municipal dando a minha
contribuição e voltar para a sala de aula de cabeça erguida e com muito
orgulho de poder ter feito a minha parte. Então, eu quero, agradecer a
Presidência, aqui do trabalho, do Deputado Professor Dantas. Agradecer
o convite, parabenizar por esta sessão. Amanhã, nós teremos na nossa
Câmara Municipal, que todos também possam estar presentes, que nós
possamos debater muito mais profundamente.

Obrigada.

O PRESIDENTE (Professor Dantas) – Para as suas
considerações finais. a senhora Claudir Mata Sales, Presidente do SINTERO.

A SRA. CLAUDIR MATA SALES – Para finalizar, Deputado
Professor Dantas, está todo mundo aqui já doido para ir embora, já vai dar
doze e meia, quase uma hora.

Então, reiterando toda a proposta que nós colocamos e
protocolamos em nosso documento aí, e dizer que nós estamos e vamos
precisar desta Casa de Leis. O Deputado Professor Dantas,  nosso
companheiro Deputado Ribamar Araújo, Deputado Maurinho que está ali,
ainda, nós vamos precisar, porque nós precisamos de três Projetos
aprovados nesta Casa de Lei. Tem que ser a Lei de Gestão Democrática,
conforme diz a Constituição, o Plano Nacional de Educação e a LDB. Nós
precisamos aprovar um Plano Estadual de Educação que também é
exigência, desde 2001, do Plano Nacional de Educação, que tem que
passar por esta Casa de Leis. E nós precisamos também, de aprovar aqui,
o Plano de Carreira, Cargos e Salários Unificados dos trabalhadores em
Educação do Estado de Rondônia, que é a nossa política de valorização, já
temos este Plano pronto, está com o Governo do Estado e ele precisa
chegar a esta Casa de Leis.

Eu fiz uma proposta, que o Deputado Professor Dantas vai estar
lendo, para ser aprovado nesta Audiência Pública e nós precisamos, e esta
Audiência Pública veio, nesta discussão da 8ª Semana de Promoção e
Defesa da Educação Pública, tem toda uma programação, esta semana
toda, sobre a importância da Educação Pública em nosso País. Precisamos
melhorar e colocando aqui desde o início da minha fala, eu falei em
financiamento. Nós discutimos na Confederação o FUNDEB, quando foi
aprovado o FUNDEF, na gestão do Fernando Henrique.  Nós queríamos
7% do PIB, aplicação em Educação e foi vetado. Nós estamos agora
buscando junto ao Governo Federal, o nosso Governo Lula, para derrubar
esse veto do PIB, para ser aplicado em Educação, porque não tem como
falar em qualidade da educação, como o Técnico Flávio colocou aqui, sem
falar em financiamento. Mas nós precisamos também nos preocupar, como
a Epifânia colocou, com o gerenciamento desse recurso. O recurso é pouco?
Ainda é, mas ele está sendo muito mal gerenciado.  Eu digo mal gerenciado
quando nós já discutimos, denunciamos e tem até denúncia no Ministério
Público sobre a malversação dos recursos da Educação, sobre aplicação
dos recursos. E nós precisamos descentralizar um pouco essa questão da
educação e a gestão democrática traz isso.  Será que se nós
descentralizássemoss:, mesmo vendo toda a questão da gestão pública,
aquele recurso lá para aquela escola construir aquelas salas de aula, sairia
por 1/3 (um terço) do valor? Nós temos escolas com construção de um
milhão e poucos reais, de reforma de escola, não é construção.  Aí eu
pergunto, se mandasse para APP e para o Diretor da Escola ele não faria
essa Escola com R$ 250.000,00 (duzentos e cinqüenta mil reais)?  Ele
construiria toda, junto com a comunidade, discutindo esses recursos. Então
é a falta e o mau gerenciamento do recurso público, do pouco recurso que

nós temos em Educação é muito.  O dinheiro da Educação vai muito para o
ralo, ainda.  Então falta essas políticas públicas, essa descentralização na
aplicação dos nossos 25% do recurso da Educação. E para isso chegar lá
na ponta, que é valorização profissional, tem que ser prioridade, como
vários colocaram aqui, tem que sair do discurso para a prática.  É muito
bonito eu falar de Educação, agora eu aplicar essa Educação, eu ser
democrático nessa gestão da Educação é outra história. Então nós
precisamos mesmo sair do discurso, da teoria e ir para a prática na educação
pública para que a gente consiga ter valorização profissional, ter formação
continuada do nosso trabalhador em Educação e que isso tudo vá resultar
na qualidade do ensino, com certeza. A nossa proposta aqui no pacto da
Educação, Professor Dantas e todos aqui, não é ficarmos procurando
culpados, nós precisamos resolver os problemas da educação pública,
resolver. Nós precisamos de gestão democrática, nós precisamos da
participação da sociedade, como o Django colocou, na questão da
participação dos conselhos escolares, da comunidade, da escola ser
realmente pública como ela diz. Porque na lei diz, regime de colaboração,
o Estado e município. Só que nesse regime de colaboração, o aluno, era e
é rotulado; ele é do Estado ou ele é do município. Precisamos desse regime
de colaboração para que a nossa Educação Pública, na prática aconteça,
porque quem vai ser beneficiado, lá na ponta, é a sociedade do Estado de
Rondônia.  Então, nós estamos propondo aqui esse pacto pela Educação
e nós precisamos que essa educação pública seja vista como prioridade no
Estado de Rondônia, porque ela não está sendo vista como prioridade há
muito tempo. E quem está sentindo a dificuldade lá na ponta, é toda a
sociedade do Estado de Rondônia.

O SR. PRESIDENTE (Professor Dantas) – Professora Lúcia,
para as considerações finais. Professora Lúcia de Fátima, representando
o Presidente do Conselho Municipal de Educação.

A SRA. LÚCIA DE FÁTIMA – Senhor Presidente, Professor
Dantas, eu agradeço aos Conselheiros e os Assessores Técnicos
Administrativos. Também quero lembrar um pouco a importância desse
momento, hoje, é uma sensação, às vezes, de vazio, de vazio não só da
falta de almoço, mas um vazio também de firmeza e compromisso com o
que aqui dissemos, com as palavras que foram ditas e ouvidas aqui, seja
elas da fonte do saber ou fonte da opinião, como alguém citou, mas eu
acho que é importante que a gente leve como dever de casa o compromisso
de tornar isso efetivamente à ação, no boletim, no histórico escolar do
aluno e no seu Curriculum Vitae, enquanto profissional, e ouvindo um
pouco assim as falas de um dos entes que é o ente estadual que é nesse
Regime de Colaboração, eu fico, é pena que acho que agora tem poucos
representantes, mas como nós temos os Deputados que representam
quase todos eles uma base eleitoral dos municípios, que fortaleça lá junto
com os seus municípios a criação dos Conselhos Municipais de Educação e
todos os demais Conselhos. Porque nós não entendemos, não entendemos
que essa prerrogativa que é Constitucional, que está na Legislação da
Educação também, desde 1996, e hoje nós contamos com pouquíssimos
Conselhos Municipais de Educação instalados. A quem isso interessa?  De
quem é essa omissão?  Então, se nós, de fato, estamos comprometidos
com a descentralização, com gestão democrática, o Conselho Municipal de
Educação e os demais Conselhos é um caminho. Não é tudo, mas é um
caminho.

Muito obrigada.

O SR. PRESIDENTE (Professor Dantas) – Professora Luci
Bicho, Presidente do Conselho de Direitos da Criança e do Adolescente.

A SRA. LUCI BICHO – Bem, eu quero agradecer aqui a esta
Casa por esta oportunidade, dizer que o Conselho Municipal dos Direitos
da Criança e do Adolescente atua efetivamente trabalhando na fiscalização
onde o direito é violado. Tem pessoas aqui que conhecem o Conselho, já
participaram. E dizer que essas questões que foram colocadas, salários
digno, respeito aos professores, zelo pelos patrimônios da escola,
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segurança nutricional, que foi colocado ali pelo colega, menos violência na
escola, profissionalização e sustentabilidade das escolas que se referem
às escolas técnicas, todos esses fatos eles perpassam por educação de
qualidade.  Então, tudo o que foi discutido aqui, inclusive salário digno,
perpassam por isso, educação de qualidade. E, a nossa propositura, aqui
à Casa, quero dizer, e eu percebi, eu estou otimista, eu percebi o
compromisso aqui dos Deputados, que se manifestaram aqui nesta plenária,
eu percebi o compromisso deles e eu estou muito feliz com isso. Que seja
realmente votado positivo a proposta do SINTERO. Quero dizer aqui para
o Adjunto da Secretária de Educação, que nós temos uma dificuldade
enorme com escolas do ensino médio nos distritos aqui do município de
Porto Velho.  Então, o que a Epifânia estava falando é que, eu vou falar
uma coisa aqui bem ampla, não é uma denúncia, porém, é a forma que está
acontecendo; a impressão que nós temos é que o Estado está esperando
que o município construa as suas escolas e que façam ali a parte voltada ao
ensino médio. E não é isso que nós queremos, nós queremos o compromisso
do Estado com relação àquela parcela que lhe cabe, que é o ensino médio,
porque os municípios estão inchando, inflando com suas responsabilidades.
As municipalizações tornaram os municípios gordos e não há orçamento
para isso.

Eu concordo com o nosso colega quando diz que realmente a
parte técnica deve ser colocada antecipadamente. E digo aos Deputados
que não se apropriaram ainda sobre como funciona o FUNDEB, que se
apropriem. E que seja feito até cartilhas para a comunidade, porque para
eu entender, eu tive que ir fundo, eu fiquei indignada quando eu vi oito
Estados recebendo valores altíssimos, até de milhões. Eu falei: mas por
quê?  Por que eles recebem isso?  A conclusão que eu cheguei, dois deles
que eu consigo me lembrar é Maranhão e Pará, e aí ouvindo uma palestra
também, porque eu fui na palestra para saber como é que funcionava
tudo, eu descobri que é realmente esperteza de seus gestores públicos.
Então a Lei, nós temos que brigar para que essa Lei seja isenta e que
algumas Emendas que foram feitas sejam retiradas.

Muito obrigada, parabéns, parabéns pela propositura e sucesso
nas propostas do Estado.

O SR. PRESIDENTE (Professor Dantas) – Professor Suamy,
suas considerações finais.

O SR. SUAMY LACERDA – Declino, dado à hora e a necessidade
de ser apresentada a proposta.

O SR. PRESIDENTE (Professor Dantas) – Ótimo.  Então
Professor Pascoal de Aguiar Gomes, Secretário-Adjunto da Secretaria
Estadual de Educação...

O SR. PASCOAL DE AGUIAR GOMES – Primeiramente eu
gostaria de parabenizar os idealizadores desse encontro. Dizer que já se
faz tarde, mas não poderia de fazer as minhas considerações quando
citaram a Educação do Estado, neste momento, como coisa de ninguém.
Queria dizer o seguinte: os últimos anos da minha vida de professor aqui
do Estado foi estudando a Educação nessa região. E tive a felicidade,
agora, de ser o Adjunto do Estado, cargo que muito está me honrando e
que de certa forma nós estamos acompanhando sim, Professora Claudir e
a nossa Conselheira aqui, nós estamos acompanhando direitinho, não
estamos perdendo de vista. Nesses últimos três meses, eu, pessoalmente,
já visitei 56 escolas de Porto Velho, mais alguns dos municípios, como
Espigão, que eu estive na semana passada. Vilhena, claro, que é a minha
cidade. Eu comecei trabalhando Porto Velho, fui para lá, agora estou
retornando.  Essa escola de um milhão e sessenta e cinco, Porto Velho, ela
teve que ser demolida, é a Escola Aluízio Camargo, foi necessário aquilo,
está sendo reconstruída por completo, por que isso? Porque uma escola
iniciada em 1960, construíram uma sala, depois mais outra, e aquilo foi
esticando e a estrutura perdeu o seu teor.  Com relação às escolas de
Porto Velho, reconhecemos sim, muitas delas não estão em bom estado,
mas nós estamos presentes lá. Os recursos que estão sendo liberados,

estão sendo também mapeados, todos eles por mim, e nós estamos, os
recursos são enviados e nós estamos vendo qual é a diferença que está
acontecendo com a aplicação desse recurso, seja do PROAF, seja do PME,
seja do PDE, todos eles estão, isso eu estou fazendo pessoalmente,
verificando pessoalmente. Temos problemas?  Temos sim. E vamos continuar
tendo.  Quando alguns oradores citaram aqui que todos nós temos problema
com a Educação e somos responsáveis por isso. Eu concordo plenamente.
É necessário que a gente faça isso.  Agora, às vezes, me vem à memória
alguns discursos de algumas autoridades nacionais, tipo Nilton Cardoso;
uma vez ele disse que “professor é igual sal, é indispensável, mas tem que
custar bem baratinho.”  E ele terminou se elegendo Governador daquele
Estado.

Às vezes a gente presencia determinadas situações por demais
esquisitas. Eu digo para os senhores que eu faço aquilo que gosto e ainda
recebo por isso. Então para mim é uma maravilha. E dizer que enquanto eu
estiver lá, Pascoal, ajudando o Professor Lustosa, nós estamos para
contribuir. No momento que nós não estivermos fazendo mais isso é hora
de pegar o boné e ir embora, tomar outro rumo.  Mas estamos cuidando da
Educação.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Professor Dantas) – Vamos aos
encaminhamentos finais. Nós temos sobre a Mesa uma proposta indicada
pela Presidenta do SINTERO, Professora Claudir, e  vou lê-la rapidinho e aí
nós vamos colocá-la à votação.

O SINTERO solicita de V. Exª. a criação de uma Comissão
Parlamentar para:

- Acompanhar o P.C.C.S -Plano de Carreira Cargos e Salários dos
Trabalhadores em Educação do Estado de Rondônia;

- Acompanhar o PEE - Plano Estadual de Educação;
- Aprovação da Lei Gestão Democrática na Escola Pública do

Estado de Rondônia.
Então a proposta que nós temos é esta, do SINTERO. Aqueles

que forem favoráveis, se quiserem eu repito de novo, uma Comissão
Parlamentar, que vai ser encaminhada amanhã, à Assembléia de amanhã,
eu mesmo vou encaminhá-la, se ela for aprovada aqui, amanhã nós vamos
pedir à Assembléia que indique uma Comissão Parlamentar. Aí o Presidente
da Assembléia vai indicar 05 ou 06 Deputados para acompanharem essas
questões que nós lemos a vocês. Aqueles que forem favoráveis a esta
proposta da nossa assembléia, permaneçam como se encontram.

Está aprovado.
Mais uma vez peço desculpas a todos vocês pelo meu estado,

pela minha voz. Já é a quarta vez que isso acontece. E, nada mais havendo
a tratar, invocando a proteção de Deus, declaro encerrada esta Audiência
Pública.

Muito obrigado a todos que aqui compareceram.

(Encerra-se esta Audiência às 13 horas e 12 minutos.)

ATOS DIVERSOS

ATO/ADM/GP/Nº 1264/2007

O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais, e nos termos do Artigo
10, da Lei Complementar nº326, de 10 de novembro de 2005, resolve:

N O M E A R

CLEDINÉIA DO AMARAL PEREIRA, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Assistente Parlamentar, código ASP-03, no
Gabinete do Deputado Euclides Maciel, a partir de 1º de abril de 2007.
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Porto Velho, 12 de abril de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº 1265/2007

O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e nos termos do Artigo
10, da Lei Complementar nº326, de 10 de novembro de 2005, resolve:

N O M E A R

CLEDSON COSTA DA SILVA, para exercer o Cargo de Provimento
em Comissão de Assessor Técnico, código AT-15, no Gabinete do Deputado
Euclides Maciel, a partir de 1º de abril de 2007.

Porto Velho, 12 de abril de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº 1266/2007

O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais, e nos termos do Artigo
10, da Lei Complementar nº326, de 10 de novembro de 2005, resolve:

N O M E A R

DIRCEU FERNANDES MORAES, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Assessor Técnico, código AT-08, no Gabinete
do Deputado Euclides Maciel, a partir de 1º de abril de 2007.

Porto Velho, 12 de abril de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº 1267/2007

O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais, e  nos termos do Artigo
10, da Lei Complementar nº326, de 10 de novembro de 2005, resolve:

N O M E A R

EDMILSON GOMES BARROSO, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Assessor Técnico, código AT-17, no Gabinete
do Deputado Euclides Maciel, a partir de 1º de abril de 2007.

Porto Velho, 12 de abril de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº 1268/2007

O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais, e  nos termos do Artigo
10, da Lei Complementar nº326, de 10 de novembro de 2005, resolve:

N O M E A R

FABRÍCIO PEREIRA LOPES, para exercer o Cargo de Provimento
em Comissão de Assistente Parlamentar, código ASP-03, no Gabinete do
Deputado Euclides Maciel, a partir de 1º de abril de 2007.

Porto Velho, 12 de abril de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº0825/2007

O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais, resolve:

A L T E R A R

O código para AT-04 + G.R.G., do Cargo de Provimento em Comissão
de Assessor Técnico, que o servidor FRANCISCO PEREIRA DA PAIXÃO,
exerce no Gabinete do Deputado Jidalias Tiziu, a partir de 1º de março de
2007.

Porto Velho, 13 de março de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº 1269/2007

O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais, e, nos termos do Artigo
10, da Lei Complementar nº326, de 10 de novembro de 2005, resolve:

N O M E A R

ITAMAR DIAS DE ALMEIDA, para exercer o Cargo de Provimento
em Comissão de Assistente Parlamentar, código ASP-03, no Gabinete do
Deputado Euclides Maciel, a partir de 1º de abril de 2007.

Porto Velho, 12 de abril de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº 1270/2007

O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais, e, nos termos do Artigo
10, da Lei Complementar nº326, de 10 de novembro de 2005, resolve:

N O M E A R

JESSICA BELLIZA FERREIRA RODRIGUES, para exercer o
Cargo de Provimento em Comissão de Assessor Parlamentar, código AP-
07, no Gabinete do Deputado Euclides Maciel, a partir de 1º de abril de
2007.

Porto Velho, 12 de abril de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº 1271/2007

O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais, e, nos termos do Artigo
10, da Lei Complementar nº326, de 10 de novembro de 2005, resolve:

N O M E A R
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JOELMA DIAS DE OLIVEIRA SARAIVA, para exercer o Cargo
de Provimento em Comissão de Assessor Parlamentar, código AP-14+G.R.G.,
no Gabinete do Deputado Euclides Maciel, a partir de 1º de abril de 2007.

Porto Velho, 12 de abril de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº 1272/2007

O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais, e  nos termos do Artigo
10, da Lei Complementar nº326, de 10 de novembro de 2005, resolve:

N O M E A R

JULIANE KUIBIDA COSTA, para exercer o Cargo de Provimento
em Comissão de Assessor Parlamentar, código AP-09, no Gabinete do
Deputado Euclides Maciel, a partir de 1º de abril de 2007.

Porto Velho, 12 de abril de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº1273/2007

O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais, e  nos termos do Artigo
10, da Lei Complementar nº326, de 10 de novembro de 2005, resolve:

N O M E A R

KELLY CRISTINA NASCIMENTO, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Assistente Técnico, código AST-03, no Gabinete
do Deputado Euclides Maciel, a partir de 1º de abril de 2007.

Porto Velho, 12 de abril de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº1274/2007

O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais, e nos termos do Artigo
10, da Lei Complementar nº326, de 10 de novembro de 2005, resolve:

N O M E A R

LUZINETE FERREIRA LIMA ALVES, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Assistente Técnico, código AST-03, no Gabinete
do Deputado Euclides Maciel, a partir de 1º de abril de 2007.

Porto Velho, 12 de abril de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº 1275/2007

O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais, e nos termos do Artigo
10, da Lei Complementar nº326, de 10 de novembro de 2005, resolve:

N O M E A R

MANOEL AYRES, para exercer o Cargo de Provimento em
Comissão de Assessor Técnico, código AT-13, no Gabinete do Deputado
Euclides Maciel, a partir de 1º de abril de 2007.

Porto Velho, 12 de abril de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº 1276/2007

O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais, e nos termos do Artigo
10, da Lei Complementar nº326, de 10 de novembro de 2005, resolve:

N O M E A R

MARCOS PAULO QUEIROZ, para exercer o Cargo de Provimento
em Comissão de Assessor Parlamentar, código AP-13, no Gabinete do
Deputado Euclides Maciel, a partir de 1º de abril de 2007.

Porto Velho, 12 de abril de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº 1277/2007

O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais, e nos termos do Artigo
10, da Lei Complementar nº326, de 10 de novembro de 2005, resolve:

N O M E A R

MARIA DE FÁTIMA CLARO CASTILHO, para exercer o Cargo
de Provimento em Comissão de Assessor Técnico, código AT-09+G.R.G.,
no Gabinete do Deputado Euclides Maciel, a partir de 1º de abril de 2007.

Porto Velho, 12 de abril de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº1278/2007

O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais, e nos termos do Artigo
10, da Lei Complementar nº326, de 10 de novembro de 2005, resolve:

N O M E A R

MARIA LOURENÇO DA SILVA, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Assistente Técnico, código AST-03, no Gabinete
do Deputado Euclides Maciel, a partir de 1º de abril de 2007.

Porto Velho, 12 de abril de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº 0772/2007

O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais, e nos termos do Artigo
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10, c/c Art. 25 § 1º da Lei Complementar nº326, de 10 de novembro de
2005, resolve:

N O M E A R

MARIO FLÁVIO DE MIRANDA, para exercer o Cargo de Provimento
em Comissão de Assistente Técnico código AST-11, no Departamento de
Cerimonial, a partir de 1º de março de 2007.

Porto Velho, 12 de março de 2007.

Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº 0773/2007

O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais, e nos termos do Artigo
10, c/c Art. 25 § 1º da Lei Complementar nº326, de 10 de novembro de
2005, resolve:

N O M E A R

AGNÉLIO NUNES PEREIRA, para exercer o Cargo de Provimento
em Comissão de Assistente Técnico, código AST-11, no Departamento de
Cerimonial, a partir de 1º de março de 2007.

Porto Velho, 12 de março de 2007.

Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº0774/2007

O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais, e nos termos do Artigo
10, da Lei Complementar nº326, de 10 de novembro de 2005, resolve:

N O M E A R

WALDIR APARECIDO COSTA, para exercer o Cargo de Provimento
em Comissão de Chefe da Divisão de Comunicação, código DGS-4, a partir
de 1º de março de 2007.

Porto Velho, 12 de março de 2007.

Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº0986/2007

O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais, resolve:

LOTAR

No Gabinete do Deputado José Amauri dos Santos, os servidores
relacionados, pertencentes ao Quadro de Pessoal Efetivo, a partir de 14
de março de 2007.

CAD NOME   CARGO

0513-3 Hortência Correia Servian              Assist. Téc. Legislativo
1001-7 Ivan Gonzaga de Carvalho               Repórter
0391-3 Ivanilde Alves Francisco  Assist. Téc. Legislativo

0396-3 José Mário do Carmo Melo               Técnico Legislativo
0175-1 Maria da Conceição F. Bezerra   Oficial Legislativo

Porto Velho, 26 de março de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº0987/2007

O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais, resolve:

L O T A R

MIRIAN IRINEU DE FARIAS SEIXAS, cadastro nº 1022-3, ocupante
do Cargo de Assistente Técnico Legislativo, pertencente ao Quadro de
Pessoal Efetivo, no Gabinete do Deputado Luiz Cláudio, a partir de 15 de
março de 2007.

Porto Velho, 26 de março de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº0988/2007

O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais, resolve:

L O T A R

TEREZINHA DE OLIVEIRA COSTA PAIVA, cadastro nº 432-5,
ocupante do Cargo de Assistente Técnico Legislativo, pertencente ao
Quadro de Pessoal Efetivo, no Gabinete da 1ª Secretaria, a partir de 13 de
março de 2007.

Porto Velho, 26 de março de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº0989/2007

O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais, resolve:

L O T A R

DINAH CORDEIRO MUNIZ, cadastro nº 174-3, ocupante do Cargo
de Oficial Legislativo, pertencente ao Quadro de Pessoal Efetivo, no
Gabinete do Deputado Maurão de Carvalho, a partir de 15 de março de
2007.

Porto Velho, 26 de março de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº0990/2007

O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais, resolve:

L O T A R
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FÁTIMA ERENICE DE AMORIM, cadastro nº 832-7, ocupante do
Cargo de Assistente Técnico Legislativo, pertencente ao Quadro de Pessoal
Efetivo, no Gabinete da 1ª Secretaria, a partir de 13 de março de 2007.

Porto Velho, 26 de março de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº0993/2007

O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais, resolve:

L O T A R

NEI LOPES COELHO, cadastro nº 345-0, ocupante do Cargo de
Assistente Técnico Legislativo, pertencente ao Quadro de Pessoal Efetivo,
na Secretaria Legislativa, a partir de 16 de março de 2007.

Porto Velho, 26 de março de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº01392/2007

O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais, e nos termos do Artigo
78, da Lei Complementar nº 68, de 09 de dezembro de 1992 e Resolução
nº 115/05, de 23 de dezembro de 2005.

R E S O L V E

Conceder 04 (quatro) diárias no período de 13 a 16/04/2007, ao
servidor LUIZ CLÁUDIO PEREIRA ALVES, cadastro nº 012192-1, Cargo
de Deputado Estadual, para deslocar-se até as cidades de Cacoal e Rolim
de Moura, para participar de eventos e reuniões junto as Associações de
Produtores Rurais, para assinatura de convênios, entrega de equipamentos
na linha 10 em Cacoal e entrega de veículo na Escola Rosalis, em Nova
Estrela, Município de Rolim de Moura, conforme processo nº01387/07.

Porto Velho, 16 de abril de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº1408/2007

O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais, e nos termos do Artigo
78, da Lei Complementar nº. 68, de 09 de dezembro de 1992 e Resolução
nº. 115/05, de 23 de dezembro de 2005.

R E S O L V E:

Conceder 03 (três) diárias no período de 22 a 24//04/2007, ao
servidor RONI CLEBER VIANA DA CRUZ, cadastro nº012556-0, Cargo
de Diretor do Departamento de Comunicação Social, para deslocar-se a
Brasília – DF, para contato para a inserção de Rondônia na Associação
Nacional das TVs públicas, conforme Processo nº. 1484/2007.

Porto Velho, 18 de abril de 2007.

Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº1410/2007

O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais, e nos termos do Artigo
78, da Lei Complementar nº. 68, de 09 de dezembro de 1992 e Resolução
nº. 115/05, de 23 de dezembro de 2005,

R E S O L V E:

Conceder 04 (quatro) diárias no período de 04 à 07/04/2007, ao
servidor OZIEL NEIVA DE CARVALHO, cadastro nº.012805-0, cargo de
Assistente Técnico, lotado no Departamento de Policia Legislativa, para
deslocar-se aos municípios de Vilhena, Colorado D’Oeste, Cerejeiras, Cabixi,
Pimenteiras e Corumbiara - RO, para assessorar o Deputado Ezequiel
Neiva, que participará de encontro com empresários que irão tratar da
construção da usina de álcool, conforme Processo nº. 01179/2007.

Porto Velho, 18 de abril de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº1414/2007

O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais, e nos termos do Artigo
78, da Lei Complementar nº. 68, de 09 de dezembro de 1992 e Resolução
nº. 115/05, de 23 de dezembro de 2005.

R E S O L V E:

Conceder 03 (três) diárias no período de 10 à 12/04/2007, ao
servidor RODRIGO HERNANDES DE OLIVEIRA, cadastro nº012371-1,
cargo de Assessor Parlamentar, lotado no Gabinete do Deputado Jair Miotto,
para deslocar-se aos municípios de Buritis e Monte Negro - RO, para colher
subsídios para implantação das Associações de Saúde, conforme Processo
nº. 01499/2007.

Porto Velho, 18 de abril de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº1416/2007

O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais, e nos termos do Artigo
78, da Lei Complementar nº. 68, de 09 de dezembro de 1992 e Resolução
nº. 115/05, de 23 de dezembro de 2005.

R E S O L V E:

Conceder 03 (três) diárias no período de 22 a 24//04/2007, ao
servidor JOSÉ SÉRGIO CAMPOS, cadastro nº012201-0 Cargo de Assessor
Parlamentar, lotado no Gabinete da Presidência, para  deslocar-se a Brasília
- DF, para realizar levantamento sobre a implantação da TV e Rádio
Assembléia, Processo nº. 01501/2007.

Porto Velho, 18 de abril de 2007.

Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira
Presidente
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ATO/ADM/GP/Nº1417/2007

O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais, e nos termos do Artigo
78, da Lei Complementar nº. 68, de 09 de dezembro de 1992 e Resolução
nº. 115/05, de 23 de dezembro de 2005.

R E S O L V E:

Conceder 03 (três) diárias no período de 10 à 12/04/2007, ao
servidor JOAQUIM SANTOS CUNHA, cadastro nº0775-0, cargo de
Assistente Técnico Legislativo, lotado no Gabinete do Deputado Jair Miotto,
para deslocar-se aos municípios de Buritis e Cujubim - RO, para colher
subsídios para implantação das Associações de Saúde, conforme Processo
nº. 01500/2007.

Porto Velho, 18 de abril de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº 1298/2007

O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais, e  nos termos do Artigo
10, da Lei Complementar nº326, de 10 de novembro de 2005, resolve:

N O M E A R

ANA REGINA JACQUES LIMPER, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Assessora Parlamentar, código AP-21, na
Área Administrativa da Presidência, a partir de 1º de abril de 2007.

Porto Velho, 12 de abril de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº 1300/2007

O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais, e  nos termos do Artigo
10, da Lei Complementar nº326, de 10 de novembro de 2005, resolve:

N O M E A R

ANDREIA FERNANDES DA SILVA, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Assessora Parlamentar, código AP-15, na
Área Administrativa da Presidência, a partir de 1º de abril de 2007.

Porto Velho, 12 de abril de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº1420/2007

O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais, resolve:

A L T E R A R

A lotação para Área Administrativa da Presidência, do servidor
ELIO DOS SANTOS FILHO, que exerce o Cargo de Provimento em

Comissão de Assessor Parlamentar, código AP-26 + G.R.G., a partir de 1º
de abril de 2007.

Porto Velho, 18 de abril de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº1304/2007

O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais, resolve:

A L T E R A R

A lotação para Área Administrativa da Presidência, do servidor
FRANCISCO PEREIRA DA PAIXÃO, que exerce o Cargo de Provimento
em Comissão, a partir de 1º de abril de 2007.

Porto Velho, 12 de abril de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº 1407/2007

O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais, e  nos termos do Artigo
10, c/c Art. 25 § 1º, da Lei Complementar nº326, de 10 de novembro de
2005, resolve:

N O M E A R

IVANILDE ALVES FRANCISCO, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Chefe de Gabinete, código DGS-3, do Deputado
Amauri Santos, a partir de 1º de abril de 2007.

Porto Velho, 17 de abril de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº 1294/2007

O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais, e  nos termos do Artigo
10, da Lei Complementar nº326, de 10 de novembro de 2005, resolve:

N O M E A R

JUCILENE FERNANDES DA SILVA, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Assessora Parlamentar, código AP-O3, na
Comissão de Constituição e Justiça e de Redação, a partir de 1º de abril de
2007.

Porto Velho, 12 de abril de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº 1295/2007

O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais, e  nos termos do Artigo
10, da Lei Complementar nº326, de 10 de novembro de 2005, resolve:
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N O M E A R

MÁRCIA NUNES DA SILVA, para exercer o Cargo de Provimento
em Comissão de Assessora Parlamentar, código AP-04, na Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação, a partir de 1º de abril de 2007.

Porto Velho, 12 de abril de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº1305/2007

O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais, resolve:

A L T E R A R

A lotação para a Área Administrativa da Presidência, da servidora
MARIA CONCEIÇÃO CORDEIRO LOBO, que exerce o Cargo de
Provimento em Comissão, a partir de 1º de abril de 2007.

Porto Velho, 12 de abril de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº 1302/2007

O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais, e  nos termos do Artigo
10, da Lei Complementar nº326, de 10 de novembro de 2005, resolve:

N O M E A R

MARILDA FERREIRA DE OLIVEIRA, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Assessora Parlamentar, código AP-15, na
Área Administrativa da Presidência, a partir de 1º de abril de 2007.

Porto Velho, 12 de abril de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº1306/2007

O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais, resolve:

A L T E R A R

O código para AP-26 do Cargo de Provimento em Comissão de
Assessor Parlamentar, que o servidor MÁRIO DA COSTA VELOSO FILHO,
exerce na Área Administrativa da Presidência, a partir de 1º de abril de
2007.

Porto Velho, 12 de abril de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº 1296/2007

O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais, e  nos termos do Artigo
10, da Lei Complementar nº326, de 10 de novembro de 2005, resolve:

N O M E A R

PAULO EMERSON DA COSTA SEIBERT, para exercer o Cargo
de Provimento em Comissão de Assessora Parlamentar, código AP-O4, na

Comissão de Constituição e Justiça e de Redação, a partir de 1º de abril de
2007.

Porto Velho, 12 de abril de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº 1299/2007

O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais, e, nos termos do Artigo
10, da Lei Complementar nº326, de 10 de novembro de 2005, resolve:

N O M E A R

RAIZA EMANUELLE RAMALHO FERREIRA, para exercer o
Cargo de Provimento em Comissão de Assessora Parlamentar, código AP-
11, na Área Administrativa da Presidência, a partir de 1º de abril de 2007.

Porto Velho, 12 de abril de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº 1297/2007

O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais, e, nos termos do Artigo
10, da Lei Complementar nº326, de 10 de novembro de 2005, resolve:

N O M E A R

RÍSIA PEREIRA GOMES, para exercer o Cargo de Provimento
em Comissão de Assessora Parlamentar, código AP-03, na Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação, a partir de 1º de abril de 2007.

Porto Velho, 12 de abril de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº 1303/2007

O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais, e, nos termos do Artigo
10, da Lei Complementar nº326, de 10 de novembro de 2005, resolve:

N O M E A R

SEBASTIÃO PRUDENTE GONÇALVES, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Assessora Parlamentar, código AP-27, na
Área Administrativa da Presidência, a partir de 1º de abril de 2007.

Porto Velho, 12 de abril de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº 1301/2007

O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais, e, nos termos do Artigo
10, da Lei Complementar nº326, de 10 de novembro de 2005, resolve:

N O M E A R

VALDINEI ANTUNES DE SOUZA, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Assessora Parlamentar, código AP-08 + G.R.G.,
na Área Administrativa da Presidência, a partir de 1º de abril de 2007.

Porto Velho, 12 de abril de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente


