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A

Câmara Municipal pode se
tornar o centro de graves
retrocessos na educação
pública do município. O PL
164/17, mais conhecido nos meios
acadêmicos como “Escola com
mordaça”, vai a voto na próxima
sessão dos vereadores prevista
para o dia 7 de novembro.
Repudiado pela sociedade

civil, a proposta legislativa será
incluída na pauta de votação
graças a uma manobra desonesta
por parte de seus defensores. O
pedido de urgência para votação foi
protocolado no apagar das luzes da
véspera do feriado prolongado de
finados. O objetivo é obvio: aprovar
a mordaça na escola pública sem
contestações.

A manobra foi descoberta e a mobilização já começou. Todos aqueles
que defendem uma escola pública com liberdade de ensinar e aprender,
sem impedimento na escolha do método e material pedagógico
pelo professor e sem a interferência em sala de aula por pessoas
sem conhecimento na arte de ensinar estão organizando a pressão e
defender a escola pública.

A

votação do projeto 164/2017,
pretensamente intitulado
“Escola Sem Partido” para
enganar a população, acontecerá
no momento de encerramento
da campanha de valorização dos
professores articulada pelo nosso
Sindicato.
A campanha “A Escola Pública vai
superar seus problemas respeitando
o Professor!” foi lançada no último
dia 15 de outubro, Dia do Professor,
com o objetivo de sensibilizar a

opinião pública e convocar a população
para formar uma verdadeira parceria
com os professores e com nossas
escolas. A principal motivação da
campanha é a luta pelo direito de
ensinar com liberdade para formar
cidadãos livres e autônomos.
O nosso Sindicato não mediu esforços
para defender os profissionais da
escola pública e, agora, será a vez
dos professores, coordenadores,
diretores e os funcionários das escolas
participarem ativamente desta decisão.

