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A PLENÁRIA URBANA DE IMPERATRIZ- PLURI nasceu da vontade cole 

tiva - Movimento Popular, Sindical, Donas-de-casa, Artistas, Ecolo 

gistas - de neste momento, intervir no processo de elaboração da 

Lei Orgânica, que é aConstituição do Município; garantir para Impe 

ratriz os espaços já conquistados na Constituição Federal, no que 

diz respeito á PARTICIPAÇÃO POPULAR na administração municipal;tor 

nar a nossa cidade mais democrática, i.mais humana; transformar a 

Imperatriz do desenvolvimento de alguns, na Imperatriz de quem a 

constrói no dia—a—dia, com seu sangue e suor. 

Assim nasceu a PLURI, a 28 de julho, formada por 41 entidades. 

Para melhor funcionamento e maior agilidade, foi eleita uma Comis- 

são Executiva, composta por 11 pessoas e formado 4 grupos de traba 

lho. Estes grupos são; Articulação, Divulgação, Estudo e Finanças. 

Nestes 2 meses, a PLURI esteve organizando-se internamente, manten 

do conversação com alguns vereadores; contatos com outros municípi 

os? com deputados estaduais sobre o processo de elaboração da Cons 

tituição Estadual e preparando um ante-projeto de Regimento Interno 

para a Câmara Municipal, onde se garanta a participação popular na 

elaboração da Lei Orgânica. 

Para divulgação^nossos trabalhos, informações sobre o -a Câma- 

feitura da Constituição Municipal e para subsidiar nossas dis- 

cussões e estudos, está saindo a FOLHA URBANA contando com uma tira 

gem inicial de 3.000 exemplares _ distribuídos nos locais de traba 

lho, moradia e estudo. 

So depende de nós o bom desempenho da PLURI e a continuidade 

da FOLHA URBANA. 
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TRANSPORTE; UMA LUTA POPULAR 

A Comissão de Bairros de Imperatriz está na luta pela me - 

loria do transporte coletivo desde 1986. São as seguintes as nos 
sas reinvindicações; que a prefeitura assuma o serviço de trans ~ 
porte coletivo e garanta uma boa qualidade de atendimento; que 
seja aberta concorrência pública para outras empresas; que o ser 
viço de manutenção dos ônibus seja contínuo; que sejam discuti - 
dos com o movimento popular o itinerário dos ônibus, horários e 
calculo de passagens. 

Hoje está sendo discutido na Câmara Municipal um Projeto 1 

de Lei referente a este direito fundamental. Que nossas reinvindi 
caçoes sejam atendidas através dos vereadores que têm a responsa- 
bilidade de representar o povo no exercício 30 poder legislativo. 

4? ROMARIA DA TERRA 
NO MARANHAO 

Aconteceu em Santa Luzia 
do Tide, no dia 09 de setem 
bro, com a presença de 20 
mil pessoas, vindas de todas 
as regiões do Maranhão e Es 
tados vizinhos. ~ 

A Diocese de Imperatriz 
que compreende Imperatriz,A 
çailândia, João Lisboa e A- 
marante, foi representada ' 
por cerca de 300 romeiros, 

A Romaria que teve seu 
ponto alto na Tribuna Livre 
e na Caminhada de 6 km, te- 
ve como lema "TERRA REPAR- 
TIDA; CLAMOR DO POVO E VON- 
TADE DE DEUS". 

COMISSÃO DE BAIRROS DE IMPERATRIZ 

As Associações de Moradores; San- 
ta Rita, São Salvador, Vila Nova, Vi 
la Lobão estão realizando reuniões T 

de ruas, onde são discutidos os pro- 
blemas dos bairros. Entre os assun - 
tos, estão: Iluminação Pública, Sane 
amento Básico, Situação das Ruas, Sa 
úde, Educação, Transporte e Lei Orgã 
nica. De acordo com o assunto esco - 
Ihido por cada Associação estão sen- 
do organizados; material didático,pa 
lestra, passeatas, com o objetivo dê 
enriquecer a luta e os conhecimentos 
da CBI e suas Associações, 

OS PROFESSORES E A GREVE 

Os professores da rede muni- 
cipal deflagaram a 29 greve 
no governo de Davi A. Silva, 
no dia 6 de agosto. A causa 
do segundo movimento paredi£ 
ta foi o descumprimento, por 
parte do Prefeito, do acordo 
firmado entre Prefeitura, Se 
cretário de Educação e Sindi 
cato. Foram 35 dias de mob^ 
zaçoes, passeatas, pressão 

sobre a Câmara Municipal,etc,,0 sin 
dicato, apesar de seus sete meses * 
de fundação, demonstrou seu valor e 
capacidade de luta. Nem todas as re 
vindicações foram atendidas. Entre- 
tanto, pode-se observar algumas con 
quistas significativas. Espera-se 
que, dessa vez, o Prefeito cumpra o 
acordo. 



participação popular ' 

O tema tem sido muito referido ultimamente... Alguns mecanismos 

^colocados na legislação ou na organização de alguns setores públi ~ 

cosf procuraram viabilizar essa participação. Ainda que de forma ir 

risória, esses mecanismos são frutos de exigências e pressões histó 

ricas da classe trabalhadora. 

Os mecanismos ou canais de participação popular - agora inseri, 

j dos na própria Constituição, como direito e como princípio - de na- 

da adiantarão se tomados isoladamente. Poi é preciso que haja deci- 
1 "" 

são política maior, na forma de determinação política expressa em 

-olíticas públicas específicas (habitação, alimentação, saúde...) 

'iietivarnente voltadas para cs interesses e necessidades da maioria 

idos cidadãos. De qualquer maneira, podem significar possibilidades 

: concretas para a participação organizada, em vários níveis e setores 

1 dc Governo e dos Serviços Públicos em geral. Isto é: se bem exerci- 

; tados, podem significar participação no poder, como meio de garan - 

| tir encaminhamento de soluções para algumas necessidades sociais e 

^ econômicas sentidas. 

Dentro deste quadro - de consciência crítica (= não ingênua)- 

( é que devemos referir e exercitar a participação que nos interessa. 

E exigir a prática de nossos direitos democráticos conquistados. NO 

j capítulo dos "Direitos Políticos" da Constituição, por exemplo, a _i 

' niciativa popular é consagrada como uma das formas de se exercer a 

SOBERANIA POPULAP. (art.14) ao lado do "plebiscito" e do "referendo" 

| (que devem ser ainda regulamentados em legislação complementar). 

No âmbito do Município - que é o nível que mais nos interes- 

sa com relação ás questões urbanas - a Carta determina que sua Lei 

• Orgânica (cuja elaboração começa dentro de poucos dias) deve aten- 

der, dentre outros, os seguintes preceitos, entendidos como garanti- 

dores da participação popular; (art.29) 

X -cooperação das associações representativas no planejamento muni- 

cipal 

XI - iniciativa popular de projetos de lei de interesse especifico 

do município, da cidade ou de bairros 

Ora/ é justamente com esta motivação imediata (mas com efeitos 

que se esperam para longo prazo) que surge a PLENÁRIA URBANA. Esta - 

mos exatamente para entrar na fase de elaboração da Lei Orgânica de 

Imperatriz. Temos, pois, estar atentos - com críticas e propostas ob 

jetivas e fundamentadas - para que sejam garantidos, de fato, os ca 

minhos e procedimentos de participação pública responsável. E esta 

participação deve começar, por coerência, no processo de elaboração 

da Lei Orgânica. 
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Cae a nova Constituição criou alguns instrumentos jurídicos que 

I>odem ser usados pelos cidadãos ou por suas organizações popula- 

j res,. .tais como mandado de segurança coletivo, mandado de injunção 

e habeas-data. 

(* Que racismo agora é crime ? O art.59, inciso XLII da Const.Fed. 

í d.z que a prática do racismo constitui crime inafiançável, sujei 

to â pena de reclusão? 

Oue as ações trabalhistas tem prazo maior? (art. 79, XXIX) 

cinco anos para o trabalhador urbano, até o limite de dois a- 

nos após a extinção do contrato; 

até dois anos após a extinção do contrato para o trabalhador 

rural? 

Que as férias anuais serão remuneradas com, pelo menos um terço 

a mais do que o salaário normal? (Const.Fed. art,79,XVII) 

** Que as cpntas dQ município devem ficar, durante 60 dias, anual - 

mente, â disposição da qualquer contribuinte, para exame e aprecia 

çâo, podendo ser questionada a sua legitimidade? (Const.Fed. art. 

309, IX, §39) 

Que muitas das conquistas da ciasse trabalhadora na Constituição 

arnda têm que ser regulamentadas em leis complementares? 

mFORME-BE SOBRE A PLURI COM QUALQUER DAS ENTIDADES QUE A CRI 

^^f^^eifBacurfTQ^uene^N^rV- V.Nova.São Salvador 
Sindicatos: íostareiws' lonsT íivh P- toha"^era; 

tar. os, STR (oposição) ,'professorel crlfíco^p^ °Posi«:ao) , Drbani 

More? v.tobferirójeto^fa!' 

Santa nltarclQquese^grejaQatóÍicar13 NOVa; Gr-Jovem: V-^obão, 

FASeQmEb; FAÍBRA;0PerárÍa' Juventude' «T Diocesana; 
tindicato Func. Públicos; CTI; PT; 

ou PELOS FONES: 721.8652; ,721-5624; 721-4474; 721-3903 f 

ISSÍjAADEAaLTFPF.fWSMS' NO CENTR0 ^^ORAL^EM FREN 
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