
 

 

 

 

PARA CÂMARA DOS DEPUTADOS 

 

Ref.: PEC 15/2015 – NOVO FUNDEB 

 

O SISMMAC, o SISMUC, o SISMMAR e o SIFAR, sindicatos que representam os servidores 

públicos dos municípios de Curitiba e Araucária, vêm por meio desta carta solicitar o seu voto 

favorável à PEC 15/2015, do Novo Fundeb, pela proposta original da relatora Professora 

Dorinha Rezende.  

Nossa reivindicação é para que os parlamentares rejeitem a proposta de ajuste apresentada 

pelo governo federal. Em 2020, a PEC 15/2015 completa cinco anos de tramitação. Uma 

jornada longa e muito diferente do que propõe o governo de Jair Bolsonaro e sua equipe de 

última hora e sem uma ampla discussão com o conjunto dos docentes. 

Esta é uma clara tentativa do executivo de tumultuar o processo de votação e postergar os 

prazos de efetivação do Novo Fundeb, o que trará sérias consequências ao financiamento da 

educação, principalmente no período que vivemos de pandemia, onde estados e municípios 

estão com queda de arrecadação, comprometendo a qualidade da educação básica. 

Por um Fundeb permanente, defendemos a proposta original com os seguintes pontos: 

• Com 20% de complementação da União para a educação pública 

• Sem uso do salário educação 

• 70% para profissionais da educação pública 

• Custo Aluno Qualidade 

 

Em sua proposta, o governo não esclarece o que acontecerá no ano de 2021, em um cenário 
sem Fundeb. É importante ressaltar que mesmo de forma insuficiente, o Fundo é responsável 
por R$ 4 de cada R$ 10 gastos pelas redes públicas de ensino nesta etapa e sua vigência acaba 
no final de 2020. 

A proposta do governo federal é irresponsável e apresenta um grave retrocesso para toda a 

educação ao propor unir orçamentos para atender duas áreas distintas, despriorizando assim 

educação e assistência social. 

Pela aprovação do Novo Fundeb sem as alterações propostas pelo executivo! 


