
 10ª Nota Pública do Fórum Nacional de Educação 

 

 

Aos/às parlamentares do Congresso Nacional, 

Aos/às Governadores/as, 

Aos/às Prefeitos/as dos municípios brasileiros e 

Às Organizações da sociedade civil 

 

O Fórum Nacional de Educação, órgão de Estado e espaço inédito de interlocução entre a 
sociedade civil e os governos, instituído pela Portaria nº. 1407/2010, reivindicação histórica 
da comunidade educacional e  resultado de deliberação da Conferência Nacional de 
Educação (Conae-2010), defende a necessidade da destinação de 100% das receitas com 
royalties do petróleo e da exploração mineral e 50% do Fundo Social do Pré-Sal para a 
manutenção e desenvolvimento do ensino, tendo em vista a garantia da efetivação do 
direito à educação e a necessidade urgente do país de estabelecer novas fontes para o 
adequado financiamento da educação pública. 

Com esse objetivo, o pleno do Fórum Nacional de Educação, em sua reunião ordinária de 
04/12/2012, deliberou e decidiu tornar público o seguinte: 

1. O FNE, por todas as entidades que o integram, renova o compromisso com a aplicação 
de minimamente 10% (dez por cento) do PIB para a educação pública. 

2. Compreende ser necessário o país encontrar fontes para o financiamento educacional, 
que assegurem o compromisso com a educação pública de qualidade, com a formação e 
remuneração digna dos profissionais da educação, além do disposto nas demais metas e 
estratégias previstas no Plano Nacional de Educação, que se encontra em tramitação no 
Senado Federal. 

3. Solicita aos Governadores, Prefeitos, Deputados Estaduais e Vereadores que cerrem 
fileiras no sentido de requerer aos parlamentares do Congresso Nacional soluções urgentes 
para a efetiva realização da educação com qualidade para o conjunto da população 
brasileira. 

4. Apela às diversas organizações da sociedade civil que concentrem esforços e se 
mobilizem em favor da garantia da educação pública e de qualidade para todos/as, 
defendendo a destinação da totalidade das receitas com royalties do petróleo e demais 
minerais, além de 50% dos recursos do Fundo Social do pré-sal para a educação. 

 

Fórum Nacional de Educação 


