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MOÇÃO DE REPUDIO A APROVAÇÃO DA LEI Nº 266/2019 NO ESTADO DE MATO 

GROSSO DO SUL 

 

Nós estudantes das Universidades Públicas, Universidade Federal de Mato 
Grosso do Sul e Universidade Federal da Grande Dourados, e Professores da Rede 
Básica Pública de Ensino, presentes no Encontro Nacional de Ensino de Geografia “IX 
Fala Professora (a) 2019!”, posicionamo-nos contrários e repudiamos a ação arbitrária 
tomada pela Assembleia Legislativa do estado de Mato Grasso do Sul e dos 
Deputados Estaduais, que durante o período das férias escolar votaram a Lei 
complementar nº 266 de 11 de Julho de 2019 alterando as disposições do Estatuto 
dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso do Sul.  

A aprovação da Lei em questão altera a Lei complementar nº 87/2000 de 31 de 
janeiro de 2000, reduzindo em um percentual de 32% o salário dos professores 
contratados dos Estado de Mato Grosso do Sul, que no estado somam um total 
aproximado de 11 mil professores. Esse ataque é articulado ao sucateamento da 
educação pública, desvalorização e precarização do trabalho docente, favorecendo 
cada vez mais o avanço da mercantilização da educação, permitindo a partir do 
desmonte do Estado o acesso da iniciativa privada à educação pública.  

No tocante à importância da profissão docente, tal Lei desrespeita os 
profissionais da educação que trabalham diariamente em prol de uma educação 
pública, cidadã e com potencial de transformação social. A Associação de Geógrafos 
Brasileiros, representadas no Mato Grosso do Sul pela Seção Local Três Lagoas e 
associados da Seção Local Dourados e o movimento estudantil representado pelo 
Centro Acadêmico de Geografia Mario Geraldini/Universidade Federal da Grande 
Dourados, reiteram o posicionamento contrário das entidades a essa aprovação de lei. 
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