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Na próxima sexta-feira, dia 18,
começará a Conferência Muni-
cipal de Educação na cidade de
São Paulo. O evento, que con-
tará com a participação de ci-
vis, representantes da prefeitu-
ra e do governo do Estado, de-
finirá o Plano Municipal de
Educação (PME) para a cidade
até o ano de 2020.

O PME de São Paulo surge
dez anos depois da criação do
primeiro Plano Nacional de
Educação (PNE), desenvolvido
pelo governo federal com o
objetivo de padronizar estra-
tégias de desenvolvimento do
ensino público e traçar metas
a serem conquistadas pela área
em âmbito nacional. O pri-
meiro PNE foi projetado para
os anos de 2001 a 2010. A se-
gunda edição está em fase de
elaboração.

Assim como São Paulo, 3.138
municípios brasileiros, ou 35%
do total, não possuem um PME,
segundo a última Pesquisa de
Informações Básicas Munici-
pais (Munic), organizada pelo
Instituto Brasileiro de Geogra-
fia e Estatística (IBGE), divul-
gada no final de maio.

Dentre as regiões brasilei-
ras, a Norte é a que tem o me-
nor número de cidades que
aderiram ao PME, presente em
apenas 38% das cidades. Já a

região Sudeste é a que mais
aderiu. No total, 72,6% dos
municípios desenvolveram um
Plano de Educação. O destaque
foi Minas Gerais, estado que
conta com 90,2% de suas pre-
feituras em conformidade.

“O Plano Nacional sugeriu
que os municípios e estados
desenvolvessem suas próprias
diretrizes, mas não definiu
como isso deveria ser feito,
nem estipulou prazos, o que
dificultou a criação dos PMEs”,
explica Denise Carrera, coor-
denadora da ONG Ação Educa-
tiva. A organização faz parte
da Comissão executiva do PME
de São Paulo.

“No caso dos estados, a ade-
são ao PME foi muito menor,
de cerca de 35%”, calcula. O
maior entrave para o desenvol-
vimento da educação pública
regional, porém, está na quali-
dade dos planos já existentes,
segundo a especialista. “Mui-
tos municípios e estados con-
trataram a mesma consultoria
para a criação de suas diretri-
zes. Desta forma, muitos dos
PMEs existentes não condizem
com a realidade de cada re-
gião”, ressalta.

Participação popular
Para evitar esse tipo de proble-
ma, Carrera acredita que a ini-
ciativa popular é fundamental.
“Fazer uma conferência com re-
presentantes do governo e com
a população é o melhor cami-
nho para traçar um Plano que
atenda às necessidades regio-
nais da educação”, defende.

No caso da cidade de São
Paulo, foram apresentadas mais
de 6 mil propostas por meio de
comissões instauradas em cada
subprefeitura desde agosto de
2008. Elas serão analisadas na
Conferência Municipal e enca-
minhadas à Assembleia Legis-
lativa. As Secretarias estadual e
municipal foram procuradas
pelo BRASIL ECONÔMICO, mas não
obteve retorno. ■

“O Plano Municipal
é de suma importância
para a qualidade do
ensino público, pois
quebra a cultura de
descontinuidade das
políticas desenvolvidas
para a área, que
seguem bandeiras
partidárias diferentes
a cada quatro anos

Denise Carrera,
coordenadora da

ONG Ação Educativa

IMPROBIDADE

Denúncias contra Tuma Jr. derrubam diretor
do Departamento de Estrangeiros do MJ
As denúncias que envolvem o ex-secretário Nacional de Justiça, Romeu
Tuma Júnior, com o chefe de uma quadrilha contrabandista derrubaram
o diretor do Departamento de Estrangeiros do Ministério da Justiça,
Luciano Pestana Barbosa. As exonerações foram publicadas ontem no
Diário Oficial da União. Segundo a Polícia Federal, o grupo é acusado de
fraudar a obtenção de visto de permanência de estrangeiros no Brasil.

ENERGIA

Aneel vai antecipar assinatura de concessão
para a construção da usina de Belo Monte
A Agência Nacional de Energia Elétrica deve antecipar para agosto
ou julho a assinatura do contrato de concessão da hidrelétrica de Belo
Monte, no rio Xingu (PA). O superintendente da agência, Hélvio Guerra,
diz que pelo cronograma oficial o contrato seria assinado no dia 30 de
setembro, mas devido como a homologação foi antecipada, o consórcio
vencedor, o Norte Energia, pode antecipar o envio das garantias.

Roosewelt Pinheiro/ABr

Município de São
Paulo define seu
Plano de Educação
A cidade faz parte dos mais de 3 mil municípios brasileiros que
ainda não desenvolveram suas diretrizes para o ensino público

PLANEJAMENTO

Apenas 65% dos municípios brasileiros têm Plano de Educação
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Fonte: IBGE

Dentre as 6 mil propostas
apresentadas durante as
comissões realizadas na cidade
de São Paulo, destacam-se
o atendimento para educação
infantil e qualidade da educação
em todos os níveis de ensino.
“Foram muitas as demandas
relacionadas ao aumento de
matrículas em creches para
crianças de até três anos, cujo
déficit hoje é de 80 mil vagas”,

diz Denise Carrera, da ONG
Ação Educativa. “Além disso,
foi sugerida a diminuição do
número de alunos por turma, que
pode chegar a 50 atualmente,
e aumento de salário para
o professor”. Segundo ela, essa
medida é importante para reduzir
a dupla jornada. Desta forma,
o profissional poderia se dedicar
a uma só turma e melhorar a
qualidade das aulas dadas”. C.A.

Conferência debaterá mais de 6 mil propostas

Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 16 jun. 2010, Primeiro Caderno, p. 16.
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