
 

5ª NOTA PÚBLICA DO FÓRUM ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DE GOIÁS 

Goiânia, 31 de outubro de 2018. 

  O FEE manifesta seu apoio ao Instituto Tecnológico de Goiás (Itego) Basileu 

França e aos outros Itegos. Os profissionais que lá atuam estão sem receber a dois meses e as 

obrigações trabalhistas e fiscais também não estão sendo pagas. Funcionários dos Itegos de 

Catalão e Anápolis também sofrem com os atrasos. 

 Essas instituições são administradas por Organizações Sociais (OS), que foram criadas 

pela Lei Federal nº 9.637 de 15 de maio de 1998, e constituem-se em empresas de direito privado, 

consideradas sem fins lucrativos, que recebem os recursos públicos para administrarem serviços 

públicos. Possuem autonomia para a contratação de trabalhadores sem concursos públicos, 

compras sem licitações, com liberdade na gestão dos serviços, podendo, inclusive, cobrar por 

esses serviços. Essas OS na verdade realizam mais um desserviço à população, precariza o 

trabalho dos professores, pois pressupõe uma desresponsabilizaçao do Poder Público com 

concursos, e com repasses sistemáticos de verbas. A presença das OS na gestão pública, se 

mostra mais uma vez ineficiente, e se faz necessário o enfrentamento a essa política de 

desresponsabilizaçao. Não é possível aceitar que o dinheiro público seja repassado para iniciativa 

privada, reafirmamos o respeito à Lei nº 13.005 de junho de 2014, que aprovou o Plano Nacional 

de Educação e em seu Artigo 5º, §4º, que estabelece o investimentos público em educação a que 

se referem o inciso VI do Art. 214 da Constituição Federal e a meta 20, que se prevê “ampliar o 

investimento público em educação pública de forma a atingir, no mínimo, o patamar de sete por 

cento do Produto Interno Público (PIB) do país no quinto ano de vigência desta lei e, no mínimo, o 

equivalente a dez por cento do PIB ao final do decênio”. 

 No ano de 2017 o governo do Estado de Goiás firmou o contrato de parceria com OSs, com 

a finalidade de repassar a gestão dos Itegos. A partir de abril de 2017 o Centro de Gestão em 

Educação Continuada (Cegecon) passou a administrar o ‘lote 04’ que incluía o Itego Basileu 

França e os Itegos das cidades de Goiás, Goiatuba e Piracanjuba, ficando as questões 

pedagógicas sob a responsabilidade da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SED). Este 

contrato colocou o Itego Basileu França em um impasse, em seu anexo 13 é determinado para a 

OS um limite de 134 professores em todos os 4 Itegos, para o Basileu França seriam apenas 64 

professores. Porém em 2010, o Itego já tinha um quadro acadêmico constituído de 154 professores 

e 4500 alunos. No ano de 2018 a instituição consta com 175 professores e 5.000 alunos e é 

considerada uma das melhores escolas de artes do país. Para se adequar ao contrato a OS 

Cegecon precisa dispensar 3000 alunos e demitir 111 professores. Perguntamos: como é possível 

em uma sociedade que urge por políticas públicas e ações para crianças e jovens, o governo e a 

iniciativa privada praticamente destruírem uma escola como o Basileu França, destruírem sonhos e 

carreiras profissionais, destruírem postos de trabalho? 

 Mediante o exposto, o FEE reitera seu apoio aos profissionais do Basileu França e a 

necessidade do governo estadual em reassumir sua responsabilidade com esse espaço público e 

de garantir a gestão pública dos recursos com efetivas condições para a manutenção dessa 

instituição, tão importante para a educação e cultura de Goiânia e de Goiás. 

 Reiteramos nosso apoio à luta contra as OS no estado de Goiás, na defesa de uma 

educação pública, gratuita e de gestão pública, com acesso e permanência igual para todos os 

estudantes e garantia de direitos para os trabalhadores da educação.  
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