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O coletivo Grupo Independentes de Gestores Escolares é um grupo de Diretores Escolares da Rede Estadual de Ensino de 
Minas Gerais criado para aglutinar demandas da gestão escolar, buscar soluções para dúvidas, reunir e debater reclamações e 
sugestões que contribuam para a melhoria da educação pública de Minas Gerais através do diálogo e da Gestão Participativa e 
Democrática; sem a perspectiva de viés ideológico e/ou político. 

NOTA DE REPÚDIO 
Minas Gerais, 04 de julho de 2022. 

O presente coletivo de gestores vem a público, através desta nota, repudiar e 

denunciar ações antidemocráticas, inconstitucionais e imorais das diretorias das 

Superintendências Regionais de Ensino (SRE) Metropolitana B, Montes Claros e São 

João Del Rey; da Secretária de Estado de Educação de Minas Gerais Sra. Julia 

Figueiredo Goytacaz Sant’Anna; e do Governador do Estado de Minas Gerais Sr. 

Romeu Zema Neto. 

As autoridades supracitadas são diretamente responsáveis pela arbitrária e 

contestável exoneração dos Diretores Escolares: (SRE Metropolitana B) da Escola 

Estadual Desembargador Rodrigues Campos localizada em Belo Horizonte; da Escola 

Estadual Silvio Lobo em Betim; da Escola Estadual Roberto Fernandes em Contagem; 

da Escola Estadual Padre Matias em Belo Horizonte; da Escola Estadual Vinícius de 

Morais em Contagem; (SRE Montes Claros) da Escola Estadual Professor Plínio 

Ribeiro em Montes Claros; (SRE São João Del Rey) da Escola Estadual Governador 

Milton Campos em São João Del Rey. 

Todos os diretores escolares foram exonerados nos termos do Art. 106, alínea 

“B”, da Lei 869, de 5 de julho de 1952, assim ocorrido com o diretor da Escola Estadual 

Maestro Villa Lobos, localizada em Belo Horizonte (SRE Metropolitana A), em agosto 

de 2021. À época, a exoneração fora justificada sob os mesmos termos da lei, com a 

alegação da Secretaria em nota de que “o cargo comissionado de Diretor de Escola 

Estadual é de livre nomeação e exoneração”. Em todas as exonerações citadas aqui, 

não foram respeitados os procedimentos legais necessários para se determinar a 

exoneração pela inaptidão ou ineficiência do gestor a frente do seu cargo. Não foram 

realizadas reuniões de instrução, e tampouco foi garantido o direito à defesa, uma vez 

que os recursos, justificativas e devolutivas apresentadas pelos gestores sequer foi 

incorporada aos processos de exoneração. Tal medida sugere que as exonerações 

praticadas pela Secretaria de Educação têm caráter de perseguição politica e eleitoral, 
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substituindo gestores que por ventura tenham opiniões contrárias, ou sejam filiados a 

partidos de oposição, por gestores que possam ser mais simpáticos aos interesses da 

atual gestão do Estado.  

A Secretaria de Educação repetidamente ignora o fato de que todo Diretor de 

Escola Estadual é indicado para seu cargo comissionado por sua respectiva 

comunidade escolar, através do exercício da democracia, com eleições que são 

organizadas dentro de cada comunidade; diferente dos processos seletivos viciados, 

pouco transparentes, que são de praxe utilizados pela atual administração, a fim de 

lotear funções públicas de liderança e cargos com altos salários dentro da própria 

pasta da educação. 

A falta de respeito pelas instituições públicas e pelos instrumentos 

democráticos é um dos alicerces da atual gestão do Estado. Desde o inicio desta 

administração, ações e projetos como “Mãos Dadas” e “Somar”, iniciativas de fusão e 

fechamento de escolas, exonerações de diretores, dentre outras, são implementados 

sem prévia consulta com a comunidade atingida, ignorando a necessidade do diálogo, 

ignorando a real necessidade da população mineira. O desrespeito constante à Lei 

21.710, de 2018, Emenda à Constituição (EC) 97, constantemente cobrado pela 

categoria em suas assembleias, é outro exemplo do desprezo e da falta de lealdade 

da atual gestão com o funcionalismo público. 

Por esta razão, pedimos que os poderes Legislativo e Judiciário intervenham 

nas atrocidades que estão em curso dentro do Estado de Minas Gerais, sob influencia 

de um nefasto poder Executivo, para que possamos garantir o direito de todos os 

mineiros a um Estado justo, libertador e livre da opressão e tirania contra a qual 

nossos antepassados Inconfidentes deram sua vida. 

Prestamos toda a nossa solidariedade a cada uma das famílias das 

comunidades atingidas por essas medidas barbaras e, principalmente aos nossos 

gestores exonerados, que tal qual nossos heróis inconfidentes, estão sendo 

sacrificados e expostos por crimes que não cometeram. A luta de vocês também será 

nossa. 
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