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EDUCAÇÃO PARALISA E DEBATE MUNICIPALIZAÇÃO DE ESCOLAS 

Dentre as reivindicações da categoria está o pagamento dos servidores para o 5º dia útil 

 

Audiência pública na Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia debate a política de 
municipalização de escolas estaduais, o fechamento de turmas e de escolas, além do plano de 
atendimento escolar proposto pela Secretaria de Educação para 2020 e gera temo 

Servidores da rede estadual de ensino fizeram paralisação ontem. O movimento aconteceu em 
várias cidades mineiras.  

A paralisação foi convocada pelo Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais 
(SindUTE-MG). Ontem, a categoria participou de audiência pública realizada pela Comissão de 
Educação, Ciência e Tecnologia da Assembleia Legislativa, onde foi debatido o Plano de 
Atendimento para 2020 na rede estadual de ensino, a municipalização, o fechamento de turmas, 
turnos e escolas. Também realizaram uma vigília de pressão pelo pagamento integral do 13º de 
2019 e do Piso Salarial Profissional, contra a municipalização, o fechamento de turnos e de 
escolas. No início da noite a direção estadual do Sind-UTE/MG teve uma reunião de negociação 
com a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag). 

Dentre as reivindicações da categoria está o pagamento dos servidores para o 5º dia útil e que o 
pagamento deixe de ser parcelado, além de que o piso nacional da Educação seja incorporado ao 
salário. Os educadores também são contra o projeto de lei que tira o direito das escolas de 
elegerem os próprios diretores e contra o processo de municipalização dos primeiros anos 
fundamentais das escolas estaduais. 
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A categoria está em estado de greve, podendo paralisar as atividades a qualquer momento devido 
ao não cumprimento dos acordos feitos anteriormente. 

Na audiência pública que debateu o Plano de Atendimento para 2020, foi discutido o processo de 
municipalização de escolas estaduais pelo governo de Minas. Professores vindos de diversos 
municípios mineiros criticaram o processo, que implica na transferência de alunos do Estado para 
a rede de ensino mantida pelas prefeituras. 

Segundo posicionamento manifestado na audiência pela Secretaria de Estado de Educação (SEE), a 
municipalização não estaria sendo imposta e sim atenderia a uma demanda das prefeituras. 

Porém, professores e representantes de entidades de trabalhadores na educação relataram a 
existência de boatos e ameaças em contrário e foram mencionadas situações em que haveria a 
municipalização mesmo sem interesse da prefeitura, como no caso de Ubá (Zona da Mata). 

Além de dificuldades de deslocamento que a medida causaria aos alunos, o processo de 
transferência estaria sendo conduzido pela SEE sem transparência, sem estudos técnicos e sem 
que as comunidades escolares tivessem sido ouvidas.  

De cima para baixo – O governo de Minas diz que mudanças no Plano de Atendimento podem ser 
sugeridas até dia 11 Governo diz que mudanças no Plano de Atendimento podem ser sugeridas 
até dia 11.  A subsecretária de Desenvolvimento da Educação Básica da SEE, Geniana Faria, 
argumentou que o Plano de Atendimento foi disponibilizado este ano em sistema informatizado 
para maior transparência às escolas e melhor gestão por parte dos diretores. 

Ela destacou que o plano é anual e considera a demanda por vagas, os espaços físicos, etapas da 
educação e a localização geográfica de cada unidade escolar, buscando a qualidade da 
aprendizagem dos alunos. Salientou, ainda, que serão garantidas vagas para atender a demanda 
de todos os estudantes. Sobre os questionamentos, disse que os diretores que desejarem 
modificar o plano da SEE para sua escola podem propor ajustes até a próxima segunda-feira (11) 
para análise final pela Secretaria. 

Sobre a municipalização, Geniana disse que ela será feita nas séries iniciais em 13 escolas 
estaduais por solicitação dos prefeitos, em municípios como Ribeirão das Neves (RMBH), Aimorés 
(Rio Doce) e Ervália (Zona da Mata). Dos casos mencionados na audiência, a municipalização, 
segundo ela, procederia apenas em Nova Era. 

 Falta de diálogo - A presidenta da comissão, deputada Beatriz Cerqueira (PT), que pediu a 
audiência, avaliou que as escolas foram tratadas com desrespeito na divulgação do PA no último 
dia 25 de outubro, ao citar casos de diretores que descobriram que sua escola não funcionaria no 
ano que vem ao acessarem o plano no computador. 

“Me espantou a ausência de diálogo”, cobrou a deputada, frisando que a comissão acompanhará a 
revisão do plano conforme acenado pela SEE. 

A deputada Celise Laviola (MDB) ressaltou a mobilização e a participação dos professores em 
torno da educação, tendo o deputado Dalmo Ribeiro (PSDB) lamentado a ameaça de fechamento 
da Escola Estadual de Bueno Brandão, em Ouro Fino (Sul de Minas). 

A deputada Rosângela Reis (Pode) se manifestou contra a municipalização e pediu atenção do 
Estado para que sejam mantidos em municípios do Vale do Aço parcerias e recursos para a 
educação. O deputado Betão (PT), vice-presidente da comissão, considerou que as respostas 
dadas pela SEE na audiência foram insuficientes. 



Até o fechamento desta edição a reunião de negociação entre a direção estadual do Sind-UTE/MG 
com a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag), não havia terminado. (MGS) 

 

 


