
 

INFORMATIVO SINPMA 
ESCOLAS CONVENIADAS E CEIS EM RISCO 

 
A Diretoria do SINPMA e todos os professores foram tomados de surpresa com a 
notícia de que as unidades escolares – Escolas e CEIs Betesda teriam seus 
convênios com a Prefeitura alterados, de forma que o poder público municipal 
repassaria recurso financeiro para a Entidade Mantenedora, e que a mesma 
assumiria toda a gestão financeira, administrativa e pedagógica destas unidades, 
inclusive na contratação de professores e demais trabalhadores da educação. Desta 
forma, todos os professores e servidores deveriam retornar para a Secretaria de 
Educação para serem lotados em outras unidades escolares.  
 
Diante da situação exposta, o SINPMA procurou o Ministério Público, o Conselho 
Municipal de Educação, e solicitou audiência com o Prefeito Roberto Naves. A 
reunião com o prefeito realizou-se no dia 08 de agosto e estiveram presentes os 
gestores e professores das unidades escolares Betesda, onde pedimos 
esclarecimentos acerca desta possível alteração de convênios através do ofício 
SINPMA n. 055/2017. 
 
Na reunião o prefeito Roberto Naves afirmou que está sendo feita uma consulta à 
Procuradoria Geral do Município para verificar a legalidade e viabilidade de alteração 
dos convênios, ora em vigência. O argumento mais expressivo para tal atitude é a 
redução dos gastos com folha de pagamento. Não deu maiores detalhes, disse que 
será constituída uma Comissão que estudará o caso e suas implicações. 
 
Ante as medidas tomadas por nossos governantes, tanto em esfera estadual, quanto 
federal de retirada de direitos dos trabalhadores e trabalhadoras acarretando a 
fragilização da legislação que protege o trabalhador, que nessa perspectiva, é o elo 
mais fraco da relação de trabalho, o SINPMA vê esta proposta com muita 
preocupação e cautela. 
 
Não podemos permitir que a Educação Municipal seja tratada de forma arbitrária e 
sem planejamento. Essa situação causou desgaste emocional e  instabilidade para  
professores, servidores e toda comunidade – pais e alunos.  
 
“Nenhum de nós é tão forte como todos nós juntos!” 
 

Anápolis, 09 de agosto de 2017. 
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