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Pezados Colegas
A Audiência Pública tinha o objetivo de apresentar aos deputados
membros
da Comissão de Ciência e Tecnologia a posição dos vários segmentos
da Sociedade em relação à Regulamentação do Profissão de Informática.
O Plenário 13, com aproximadamente 100 lugares, estava com cerca de
40% de ocupação. Segundo um secretário da Comissão, a frequência podia
ser considerada boa para uma quintafeira.
Os palestrantes convidados estão arrolados na página:
http://www.camara.gov.br/Internet/ordemdodia/integras/255573.htm
Cada um dos palestrantes teve 10 minutos para, concisamente, apresentar
seu ponto de vista de sua instituição. Como era de se esperar todos
apresentaram suas posições tradicionais, sem nenhuma novidade:
 os sindicalistas e o representante do Centro Universitário Unieuro
defenderam a criação de conselhos de profissão nos moldes
tradicionais.
 a SBC defendeu o PL 1561/2003, enfatizando a proposta de se
criar um conselho de autoregulação pela sociedade civil e que
sua posição é de ser firmemente contra a criação de conselho de
profissão nos moldes tradicionais;
 A Assespro apresentou proposta de uma regulamentação moderna que se
assemelha a posição da SBC;
 o representante da Fenainfo não definiu a posição de sua entidade.
Recomendou que a matéria fosse mais discutida;
 os representantes UniCeub e UNB também foram contra a
Regulamentação Tradicional e apontaram as dificuldades
de uma regulamentação tradicional;
 o representante do MCT (Miguel Teixeirasubstituto do convidado)
apontou defeitos nos projetos tradicionais de regulamentação,
tais como não inclusão de todos os profissionais da área, não
contemplar
"convergência tecnológica", e que Informática é também uma atividade
"horizontal" e não vertical que se esgota em si mesma;
 o representante do MTE (Francisco Gomes  substituto do convidado)
manifestouse a favor de medidas que aumentem do número de empregos,
principalmente em nível médio, e contra possíveis reduções no
emprego
com uma regulamentação e declarouse contra reserva de mercado;

Todos fomos aplaudidos discretamente. Por grupos diferentes a cada vez.
Poucos deputados (Edson Andrino, Jamil Murad, Pastor Pedro Ribeiro e
Luiza
Erundina),além do Relator, fizeram uso da palavra, mas nenhum dirigiu
perguntas aos palestrantes. As questões levantadas pelos deputados
federais form pedidos de esclarecimentos ao Presidente da Mesa e
manisfestação de opinião sobre a matéria. Creio que o debate não
prosperou por falta de tempo, já que havia muitos palestrantes e sobrou
pouco tempo para debate.
A Audiência foi encerrada pelo Relator e Presidente da Sessão,
Deputado Vanderlei Assis, que declarouse satisfeito com as
apresentações, mas que, na verdade, estava ainda mais "confuso"
(no bom sentido) em relação ao assunto do que antes da Audiência,
por que os palestrantes demonstraram firmeza nas posicões
defendidas. Disse ainda que gostaria dar uma rápida solução a
questão, com a finalização do Parecer o mais breve possível.
A minha avaliação da reunião é positiva no sentido que a posição
da SBC agora está oficialmente conhecida e posta em discussão.
Foram distribuídos aos deputados o seguinte material escrito:
 da SBC: cópia de meus slides e "as perguntas e respostas mais
frequentes
 da ASSESPRO: parecer em defesa uma regulamentação
moderna no estilo proposto pela SBC.
Por enquanto é só.
Um abraço


Roberto da Silva Bigonha
Diretor de Regulamentação
Universidade Federal de Minas Gerais
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