Gabinete do Deputado Federal Felipe Rigoni
Câmara dos Deputados
Brasília - DF
Brasília, 23 de novembro de 2020

Prezado Senhor Deputado Felipe Rigoni,
Cumprimentando-lhe cordialmente, a Frente Nacional de Prefeitos (FNP), a União Nacional dos
Dirigentes Municipais de Educação (UNDIME), a Fundação Maria Cecilia Souto Vidigal e o Todos
Pela Educação apresentam posicionamento institucional sobre os 50% de complementação VAAT
destinados à educação infantil no âmbito da regulamentação do FUNDEB.
Considerando a necessidade premente de escolha de um modelo para a distribuição dos 50% da
complementação no modelo “VAAT” para a educação infantil, que poderia ser feita adotando-se
a regra de uso ou a regra de repasse, conforme apresentado em reunião com as organizações da
sociedade civil no dia 16/11/2020, as instituições signatárias vêm se manifestar a favor do modelo
que contempla a regra de repasse, por entender que esta seria mais efetiva para atingir o preceito
constitucional expresso na EC 108/2020 de ampliar o acesso à educação infantil no país.
Entendendo que a regra de uso se mostraria inócua para ampliar o acesso à educação infantil e
que não direcionaria recursos adicionais aos municípios que envidassem esforços para ampliar o
seu atendimento na etapa, as instituições defendem a adoção da regra de repasse, considerando
que esta seria de fácil implementação e, principalmente, impulsionará a ampliação do acesso à
educação infantil, especialmente entre os municípios com menos recursos, contribuindo para a
expansão da oferta na etapa e, consequentemente, com o cumprimento das metas do PNE.
Certos de que seus pleitos serão bem recebidos, a Frente Nacional de Prefeitos, a União Nacional
dos Dirigentes Municipais de Educação, a Fundação Maria Cecilia Souto Vidigal e o Todos pela
Educação sugerem ao senhor que opte em seu relatório final pela regra de repasse para a
distribuição dos 50% da complementação no modelo “VAAT” destinados à educação infantil.
Sabendo que a Educação Infantil e o desenvolvimento do país são prioridades do seu mandato,
esperamos contar com seu apoio para a proposta.
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