
 

 

NOTA DE REPÚDIO 

 

O Fórum Estadual de Goiás, vem a público denunciar e repudiar as 

ações truculentas, ilegais e imorais do Prefeito de Alto Horizonte, Luiz 

Borges da Cruz – Partido Social Democrático PSD -  que, ao ter seu pedido 

para oferta de Ensino Médio profissionalizante negado pelo Conselho 

Municipal de Educação do município, por meio do Parecer CME 05/2022 e 

Resolução CME 04/22, ambos de 07 de novembro de 2022, este, em tempo 

recorde, encaminhou para a Câmara de Vereadores um Projeto de Lei que, 

não só impõe a oferta do Ensino Médio Profissionalizante, mas faz uma 

intervenção e desconfigura o Conselho Municipal de Educação reduzindo o 

número de Conselheiros de 12 (doze) para 5 (cinco), dos quais 3 (três) são 

indicados pelo poder executivo, descaracterizando-o como órgão de controle 

social, autônomo e fiscalizador do Sistema Municipal de Educação e 

tornando-o um braço do poder executivo. 

A deliberação do Conselho Municipal de Educação, expressa em 

Parecer e Resolução cuidadosamente elaborados, detalhados e 

fundamentos, teve como base legal principal o descumprimento do Art. 11 

da LDB (Lei 9394/96): 

Art. 11. Os Municípios incumbir-se-ão de: 

V - oferecer a educação infantil em creches e pré-escolas, e, com prioridade, o ensino 
fundamental, permitida a atuação em outros níveis de ensino somente quando estiverem 
atendidas plenamente as necessidades de sua área de competência e com recursos acima 
dos percentuais mínimos vinculados pela Constituição Federal à manutenção e 
desenvolvimento do ensino. 

  

Conforme artigo citado, o ensino médio não é incumbência prioritária 

dos municípios e, conforme exposto nos demais Pareceres e Resoluções 



que autorizaram o funcionamento das outras instituições educacionais da 

cidade, a situação de atendimento do Ensino Fundamental e Educação 

Infantil é precária, com existência de listas de espera para essa etapa de 

ensino. Há denúncia no TCM de parcerias pouco transparentes com o setor 

privado. 

Também, em tempo recorde, após o indeferimento da oferta do 

Ensino Médio pelo atuante Conselho Municipal de Educação de Alto 

Horizonte em 7 de novembro de 2022, O PL foi aprovado em 9 de 
dezembro de 2022, o decreto de nomeação dos novos conselheiros 

publicado em 4 de janeiro de 2023 e novo parecer (sem Resolução ainda) 

emitido pelo 5 (cinco) novos conselheiros, com apenas 2 (duas laudas), 

dessa vez indicando voto para autorizar a oferta do ensino médio em 9 de 
janeiro de 2023.  

Este Fórum solicita que os órgãos de Controle Estatais, Ministério 

Público e Tribunal de Contas dos Municípios, uma vez que o órgão de 

controle social local foi desmontado, averiguem os fatos, a correta aplicação 

dos recursos da educação, bem como se o Art. 37 da Constituição, que trata 

dos princípios constitucionais, está sendo obedecido: legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. 

 

 

Goiânia, 24 de janeiro de 2023 
 


