
A deputada afirmou que a educação 
básica precisa ser tratada com mais 
atenção: “A maioria dos profissionais da 

urante os debates do II Encontro DNacional de Presidentes (as) e 
Vice-Presidentes (as) das 

Comissões de Educação das Assembleias 
Legislativas realizado em Cuiabá, nos 
dias 13 e 14 de setembro, Professora 
Rosa Neide destacou que é urgente uma 
articulação entre os entes federados, 
para que a educação seja uma causa 
acima dos partidos e ideologias. “Os 
Planos de Educação devem se tornar 
permanentes e não ficarem ao sabor de 
governos que mudam sistematicamen-
te”, afirmou.

 Patrono da Educação Brasileira, o Opedagogo Paulo Freire foi tema 
de um amplo debate no dia 18 de 

setembro, na Comissão de Educação da 
Câmara dos Deputados. A deputada 
federal Professora Rosa Neide (PT) 
propôs a atividade “Paulo Freire: contri-
buição social, política e pedagógica”, que 
recebeu especialistas sobre as obras do 
educador brasileiro.

A deputada – que já foi secretária de 
Educação de Mato Grosso – destacou o 
legado de Paulo Freire. Segundo a 
parlamentar, a reverência ao maior 
educador brasileiro, reconhecido 
nacional e internacionalmente, é um 
imperativo, dada a atualidade do seu 

pensamento e da pedagogia crítica para o 
desenvolvimento da educação nacional e 
a construção de cidadãos críticos e livres 
em uma sociedade democrática. Freire 
dedicou sua vida à educação dos excluí-
dos, uma educação eminentemente 
libertadora que busca a transformação 
da sociedade.

O evento ainda contou com a participa-
ção da deputada federal Luiza Erundina 
(PSOL-SP); dos professores Erasto Fortes e 
Dimas Brasileiro e da secretária da 
CNTE, Rosilene Correa. Também houve 
lançamento do livro 'Direitos humanos e 
educação libertadora - Gestão democráti-
ca da educação pública na cidade de São 
Paulo'.

educação básica e infantil são mulheres. 
Foi preciso fazer um grande esforço para 
sensibilizar parlamentares e a sociedade 
sobre as dificuldades envolvendo o corpo 
feminino. Algo tão óbvio, mas que foi 
desprezado no debate da reforma da 
Previdência”, criticou.

Os participantes do evento abordaram 
também a atual conjuntura política e o 
desafio de consolidar o novo Fundeb; e 
os Planos Nacional, Estaduais e 
Municipais de Educação. A programação 
do evento incluiu a aprovação da carta 
de Cuiabá, com os temas debatidos, entre 
eles a valorização dos profissionais da 
Educação, a revogação da EC 95 do teto 
de gastos, entre outros.

B
ol
et
im

In
fo
rm

at
iv
o

Comissão de Educação debate 
vida e obra de Paulo Freire

In
fo

rm
a
tiv

o
 d

o
 m

a
n
d
a
to

 d
a

 d
ep

u
ta

d
a

 fe
d
er

a
l 
P
ro

fe
ss

o
ra

 R
o
sa

 N
ei

d
e 

(P
T-

M
T

) 
- 

2
5

 d
e 

se
te

m
b
ro

 d
e 

2
0
1
9

 -
 N

ú
m

er
o
 0

5
 -

 A
n
o
 I

pág02 pág04pág03pág03

Foto: Francisco Miguel

Lei Maria da 
Penha completa 
13 anos

Liberdade à Lula
e prisão para Moro 

e Dallagnol

Deputada visita Porto 
Estrela e presta contas 
das ações  do mandato

'A educação precisa ser uma 
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de MT a assinar CPI 
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rofessora Rosa Neide (PT) participou no dia P09 de agosto, do Colóquio 13 anos da Lei 
Maria da Penha, que ocorreu no teatro 

Zulmira Canavarros, em Cuiabá. O evento reuniu 
mais de 800 pessoas e contou com a presença da 
própria Maria da Penha, ativista dos direitos das 
mulheres.

Sancionada pelo presidente Lula em 07 de agosto 
de 2006, a Lei 11.340 estabeleceu mecanismos 
para coibir a violência doméstica e familiar 
contra a mulher.

Em discurso, Rosa Neide destacou que “foi 
preciso que uma mulher ficasse sem andar para 
que milhares se levantassem contra a violência 
de gênero em nosso país”. A ativista ficou 
paraplégica após ser alvejada por arma de fogo 
pelo ex-marido.

x-presidentes da Associação ENacional dos Dirigentes de 
Instituições Federais de Ensino 

Superior (Andifes), reitores de 
Universidades Federais, lideranças 
estudantis e de movimentos ligados à 
educação realizaram no dia 17 de 
setembro, na Câmara, um ato de 
entrega do manifesto, em que solicitam 
a intermediação do parlamento junto 
ao governo federal por mais diálogo 
entre as Universidades Federais e o 
Ministério da Educação. O documento 
defende que por meio desse diálogo 
seja superado o bloqueio de recursos 
que já compromete o funcionamento 

Antes da entrega do manifesto foi 
realizado um ato público em um dos 
plenários das Comissões para a apresen-
tação do documento. A reunião que 
contou com a presença do ex-presidente 
da Andifes, Paulo Speller foi convocada 
pela Frente Parlamentar Pela 
Valorização das Universidades Federais, 
coordenada pela deputada Margarida 
Salomão (PT-MG), e pela Frente 
Parlamentar em Defesa da Escola 
Pública e em Respeito ao Profissional da 
Educação, coordenada pela deputada 
Rosa Neide (PT).

das universidades federais.

o dia 20 de agosto, data em que Lula completou 500 Ndias na prisão em Curitiba, a Bancada do PT na 
Câmara promoveu um protesto em frente ao 

Ministério da Justiça, em Brasília. Dezenas de parlamentares 
denunciaram a injusta e arbitrária prisão de Luiz Inácio Lula 
da Silva. Todos pediram a liberdade do petista e o afasta-
mento imediato do ministro Sérgio Moro, ex-juiz, que 

Para a deputada Rosa Neide (PT), a Lava Jato foi desmascara-
da. “Hoje, 20 de agosto, completam-se 500 dias de abuso e 
injustiça. Aguardamos que a Suprema Corte brasileira 
cumpra a Constituição e liberte o ex-presidente”, afirmou.

criminosamente condenou o ex-presidente em 2017.

Escritório Político em Cuiabá
Rua Deputado Roberto Cruz, Quadra 12, Número 01
Bairro Miguel Sutil – Cuiabá/MT
CEP: 78048-298
Telefone: (65) 3054-4839

Moção de Apoio pela aprovação do
novo Fundeb

 Comissão de Educação da ACâmara aprovou no dia 25 
de setembro, Moção de 

Reconhecimento ao trabalho 
realizado pela Comissão Especial, 
que avalia a Proposta de Emenda à 
Constituição (PEC) 15/2015, que visa 
tornar permanente o Fundo de 
Desenvolvimento da Educação 

Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb). 
O requerimento de Moção foi 
apresentado pela deputada Rosa 
Neide (PT).

A petista destacou que todo o 
esforço realizado pelos parlamenta-
res que defendem a educação púbica 
é para que a PEC seja aprovada na 

Comissão Especial até o mês de 
novembro e seja apreciada e aprova-
da no Plenário da Câmara, em 
dezembro.

A Proposta precisa ser aprovada pelo 
Congresso para que a partir de 
janeiro de 2021, Estados e municípios 
continuem contando com os recursos 
do Fundeb. 
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Editorial

Confira nesse boletim um pouco do 
nosso trabalho nos meses de agosto e 
setembro. Nosso mandato pertence ao 
povo mato-grossense. Siga as nossas 
Redes Sociais, acesse nosso site. 
Acompanhe, participe, comente, nos 
dê sugestões. Seguiremos juntos e 
juntas na luta!

Para enfrentar a política do desgover-
no Bolsonaro de desmonte do financia-
mento da educação, e de incentivo ao 
ódio e ao preconceito nas Escolas, 
temos promovido palestras e debates. 
Diante de tantos retrocessos, como o 
corte no orçamento da educação básica 
e nos orçamentos dos Institutos e 
Universidades Federais, é vital o 
diálogo com o povo brasileiro. Não 
podemos permitir que o atual governo 
federal, inimigo das salas de aula e do 
pensamento livre, promova o desmon-
te de políticas educacionais construí-
das ao longo de décadas, em nosso País.

Os ataques ao povo brasileiro vêm 
sendo desferidos em todas as áreas. No 
Plenário da Câmara temos resistido e 
votado contra os projetos que destroem 
serviços públicos e direitos. Em nosso 
gabinete tenho me reunido com 
prefeitos e prefeitas, vereadores e 
vereadoras e autoridades dos municípi-
os de Mato Grosso, visando contribuir 
com a destinação de recursos que 
possam melhorar a qualidade de vida 
da nossa população. 

Por sua vez, continuamos fortalecidos 
na luta por Lula Livre. As revelações 
do site de notícias The Intercept Brasil 
são mais uma prova de que nosso 
companheiro é um preso político e 
precisa ser inocentado e libertado 
imediatamente.  

 defesa da educação, pública, Agratuita, laica e de qualidade 
socialmente referenciada é 

bandeira de luta da minha vida e 
consequentemente do nosso mandato. 
Nos últimos dois meses tenho tremula-
do essa bandeira com bastante 
intensidade na Câmara dos Deputados, 
sempre em parceria com colegas da 
bancada do PT e demais partidos, que 
entendem a educação como peça 
chave para o desenvolvimento 
humano e promoção da paz.

Deputada Federal (PT-MT)
Professora Rosa Neide

Foto: Carlos Maranhão

veículos da imprensa brasileira 
revelam que houve arbitrariedades e 
ilegalidades cometidas pelos membros 
da Força Tarefa da Lava Jato e pelo 
então juiz federal Sergio Moro, hoje 
ministro da Justiça.

Rosa Neide classificou a postura de 
Moro como assombrosa, para criar uma 
farsa judicial e impedir que Lula 
voltasse à presidência da República. 
“Ações coletivas serão tomadas tendo 
em vista as tramas realizadas para 
modificar o resultado da eleição 
presidencial”, disse.

Rosa Neide é a única de MT
a assinar CPI da Lava Jato

A deputada federal Professora 
Rosa Neide (PT) é a única da 
bancada de MT a assinar a CPI 

da Lava Jato que deve tramitar na 
Câmara dos Deputados.  O pedido de 
abertura foi validado no dia 13 de 
setembro, quando a Mesa Diretora 
atestou 175 das mais de 200 assinaturas 
obtidas pela oposição que quer investi-
gar o caso com base nas mensagens 
divulgadas pelo site The Intercept Brasil 
– são necessárias 171.

Para os deputados, as reportagens do 
The Intercept em parceria com diversos 
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A deputada Rosa Neide firmou compromisso de destinação de 
recursos para 2020 via emenda parlamentar, que beneficiarão 
o município. 

rofessora Rosa Neide (PT) participou no dia 20 de Psetembro de reunião na Câmara de Vereadores de Porto 
Estrela. Na ocasião, a parlamentar fez um balanço dos 

ataques do governo federal à classe trabalhadora e prestou 
contas das ações de seu mandato parlamentar. A reunião foi 
coordenada pelo vereador Cristiano Martins (PT) e contou com 
a presença de profissionais da educação, trabalhadores da 
agricultura familiar e representantes sociedade civil.

 deputada Professora Rosa Neide (PT) e os deputados Patrus Ananias (PT-MG) e Nilto Tatto (PT-SP) apresentaram projeto Ade lei (PL 4947/19) que estabelece a declaração de anistiado político a comunidades indígenas que, no período de 18 de 
setembro de 1946 até 5 de outubro de 1988, foram atingidas por atos institucionais ou de exceção.

“O projeto tem por objetivo evitar injustiças como a da Portaria n° 2.523/2008 e garantir a adequação dos mecanismos de justiça 
ao reconhecimento, pelo Estado brasileiro, das graves violações de direitos perpetradas contra os povos indígenas”, disse Rosa 
Neide. 

 deputada Professora Rosa ANeide (PT) apresentou no dia 11 
de setembro o Projeto de Lei 

Complementar (PLP 216/19) que 
institui o Sistema Nacional de 
Educação (SNE) e fixa normas de 
cooperação federativa entre União, 
Estados, Distrito Federal e municípios 
para garantir a educação como direito 
social e para cumprir o disposto no 
Plano Nacional de Educação (PNE) e na 

“É necessário um Sistema Nacional de 
Educação unificado e articulado em 
todos os aspectos da educação no País 
inteiro, com normas comuns válidas 
para todo o território nacional e com 
procedimentos também comuns 
visando assegurar educação com o 
mesmo padrão de qualidade a toda a 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional (LDB).

população do País”, afirmou Rosa Neide.

No mesmo dia ocorreu audiência 
pública na Comissão de Educação, 
requerida pela deputada, que tratou do 
SNE. O evento contou com a participa-
ção do ex-presidente da Confederação 
Nacional dos Trabalhadores em 
Educação (CNTE) e ex-deputado federal 
Carlos Abicalil (PT) e do dirigente da 
Central, Gilmar Soares.

Indígenas atingidos por atos institucionais 
ou de exceção receberão declaração de 

anistiados políticos

Frente Parlamentar em Defesa da 
Agricultura Familiar em MT

 deputada Rosa Neide (PT) participou dia 12 de agosto, em Cuiabá, Ado lançamento da Frente Parlamentar em Defesa da 
Regularização Fundiária e da Agricultura Familiar de Mato 

Grosso. O evento reuniu centenas de lideranças camponesas e contou 
com a participação dos deputados federais Patrus Ananias (PT-MG) e 
Marcon (PT-RS).

A Frente Parlamentar que será presidida pelo deputado estadual Valdir 
Barranco (PT) tem por objetivo denunciar o descaso vivenciado pela 
agricultura familiar em Mato Grosso, mobilizar a sociedade para essa 
pauta e cobrar do governo políticas públicas e regularização fundiária 
das pequenas propriedades.


