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NOTA DE REPÚDIO AO PL Nº 573/2021

O Fórum das Entidades Representativas dos Servidores Municipais de São Paulo vem

expressar seu total repúdio ao PL nº 573/2021, de autoria de Vereadores, que tramita

nesta Câmara Municipal e autoriza o poder executivo a implementar o sistema de gestão

compartilhada em escolas de ensino fundamental e médio da rede pública municipal de

ensino  em  parceria  com  organizações  da  sociedade  civil  sem  fins  lucrativos,  o  que

significa  terceirizar  a  educação,  retirando da esfera  pública  o  papel  constitucional  de

gestão da educação pública.

Ao permitir que a propositura seja aprovada, a Câmara Municipal estará contribuindo para

o processo de destruição da educação pública brasileira, escancarando assim a falta de

compromisso com políticas  públicas  responsáveis  no  município  e  contribuindo para  a

redução de investimento público na educação.

A crescente terceirização dos serviços públicos, que vem sendo praticada há décadas, já

se  mostrou  deletéria  para  a  qualidade  dos  serviços  prestados  à  população,  além de

consumir grandes parcelas do orçamento municipal, favorecendo Organizações Sociais

em detrimento da população paulistana.

Enquanto isso, esta casa vem aprovando projetos que, sob o título de valorização dos

servidores, impõe-lhes duras medidas de restrição aos seus direitos e lhes nega até a

mais simples reposição de perdas inflacionárias, enquanto aumenta suas contribuições ao

sistema previdenciário. 

O PL 573/2021, ora em comento, contém uma série de irregularidades, para as quais a

Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa não colocou objeções e deu

parecer  favorável.  Ato  contínuo,  houve  tentativa  de  realização  de  Congresso  de

Comissões,  o  que  evitaria  a  sujeição  ao  crivo  da  Comissão  de  Educação,  Cultura  e

Esportes.  Afortunadamente,  esta  última  conseguiu  impedir  essa  manobra  e  convocar

Audiência Pública para que os interessados pudessem ser ouvidos.
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A Rede Municipal de Ensino desta cidade está muito bem estruturada e conta com um

Quadro de Profissionais de Educação concursados, a grande maioria deles com formação

universitária e com várias iniciativas de formação continuada, tanto nos seus quadros

Docentes, como de Gestores e de Apoio à Educação.

Aprovada, tal proposta transforma em letra morta o Estatuto do Magistério Municipal ao

impor remoção compulsória aos professores e apoio que prefiram não estar sob a égide

do  ordenamento  das  Organizações  Sociais.  Vale  lembrar  que,  para  ter  o  direito  de

exercício em determinada escola, o Profissional de Educação, após concurso de ingresso,

também precisa se submeter a concurso anual de remoção. 

A Constituição Brasileira e a Lei de Diretrizes e Bases – LDB – ao consignar a gestão

democrática como princípio básico da educação pública expressa que a sociedade tem o

poder e o controle sobre as decisões da educação desde a unidade escolar até as esferas

superiores.

Pelas razões acima expostas, este Fórum repudia taxativamente o PL 573/2021 e conta

com o voto contrário de todos(as) os(as) vereadores(as) a esta desnecessária e insidiosa

tentativa de repassar ainda mais recursos públicos à iniciativa privada.

Alternativamente, e para uma solução bem mais prática e segura, solicitamos que os

autores simplesmente retirem de pauta o indigitado e nefasto projeto.
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