Ao Dep. Lelo Coimbra – Presidente da Comissão Especial do PNE
Ao Dep. Ângelo Vanhoni – Relator da Comissão Especial do PNE
Aos Deputados Federais Membros da Comissão Especial do PNE
Ao Senador Roberto Requião - Presidente da Comissão de Educação
Aos Senadores Membros da Comissão de Educação
Senhores Deputados e Senadores:
Os Secretários Municipais de Educação das Capitais e Grandes
Cidades, representantes da Diretoria Executiva da UNDIME e Presidentes das
Seccionais da UNDIME, reunidos em Brasília, na 12ª Reunião do Grupo de
Trabalho, de 3 a 7 de outubro, vêm afirmar o caráter imprescindível da
aprovação do PL 8035/2010, ainda este ano, expressando as seguintes
prioridades no esforço para a consagração do direito à educação de qualidade
no Brasil:
1. Ampliar o financiamento da educação pública, de forma a assegurar:
a) destinação de 10% do PIB para a educação pública;
b) maior participação da União na destinação de recursos para Educação
Básica e
c) instituição do mecanismo do Custo Aluno-Qualidade (CAQ);
2. Garantir a efetiva regulamentação do regime de colaboração, normatizando
a forma de participação de cada ente federado, a partir da determinação da
distribuição de missões e tarefas técnicas entre os mesmos. Obrigatoriamente,
por um princípio de justiça tributária e fiscal, essa distribuição de
responsabilidades, missões e tarefas deve ser proporcional à capacidade de
arrecadação;
3. Promover a gestão democrática do ensino, tornando os gestores da
educação os gestores plenos dos recursos da área, aprimorando os
mecanismos de transparência e controle social;
4. Instituir os fóruns estaduais e municipais de educação, fortalecendo o Fórum
Nacional de Educação e elaborar/revisar os conseqüentes Planos Estaduais e
Municipais de Educação;
5. Aperfeiçoar as políticas de avaliação e regulação, abrangendo os setores
público e privado e aperfeiçoando os sistemas de avaliação.

Em defesa de uma educação pública e de qualidade social para todos e
cada um, subscrevemo-nos,
Brasília-DF, 7 de outubro de 2011.

GT Capitais e Grandes Cidades
Representantes da Diretoria Executiva da UNDIME
Presidentes das Seccionais da UNDIME

