FUNDEB para a Escola pública
O Senado Federal deverá votar, nesta terça-feira (15), o projeto de
lei que regulamenta o novo FUNDEB, aprovado na semana passada
pela Câmara Federal.
O projeto que regulamenta o novo FUNDEB que foi aprovado pela
Câmara Federal na semana passada, traz uma série de desvios
constitucionais que precisam ser revistos pelo Senado Federal nesta
terça, principalmente, no que diz respeito a alocação de recursos do
fundo da Educação brasileira para a iniciativa privada e para o terceiro
setor, ou seja, o Sistema “S”.
Para os principais especialistas que tratam sobre o financiamento
da Educação brasileira, o texto do novo FUNDEB aprovado pela
Câmara
Federal
desconfigura
violentamente
o
fundo
de
desenvolvimento da Educação Básica ao tentar tirar recursos
financeiros do tão combalido Ensino Público e entregar para setores que
sempre buscaram privatizar a Educação Básica do país.
As principais entidades de defesa do Ensino Público de qualidade
social do país esperam que os Senadores da República não aprovem as
decisões estranhas ao debate construído ao longo da construção do
novo fundo e, a nosso ver, inconstitucionais, que foram agregadas ao
texto de regulamentação aprovado pelos Deputados Federais sobre os
recursos do FUNDEB para a Educação Básica.
Como entidade representativa dos Conselhos Municipais de
Educação de todo o país, a União Nacional dos Conselhos Municipais
de Educação (UNCME) se junta as principais instituições de defesa da
Educação pública de qualidade social do Brasil para pedir aos
Senadores da República de todos os Estados da Federação, para que
corrijam as distorções graves que o texto que regulamenta do novo
FUNDEB traz no seu bojo, após a votação da semana passada na
Câmara dos Deputados, sob pena de se precarizar ainda mais o ensino
básico do país, através da privatização deste serviço público para

milhares de profissionais da educação, crianças, jovens e adultos que
almejam um futuro digno através da aprendizagem qualificada,
equitativa e justa do ensino público.
O FUNDEB deve ser para a escola pública, Senhores Senadores
da República, este mote é a voz das ruas, das escolas, das famílias,
dos estudantes e dos Conselhos Municipais de Educação do Brasil.
Contamos com o seu compromisso com a Educação pública!!

