


Olá! Precisamos de você para 
nos ajudar a defender a sua 
escola, a escola do seu filho! 

Diga não ao PL 573/21!
O QR Code ao lado leva à página da Câmara com 
os contatos dos vereadores. Fale com quem é da 
sua região e exija que tire esse PL de pauta ou vote 
contra ele!   www.saopaulo.sp.leg.br/vereadores/

A escola como você conhece e 
frequenta hoje pode ser destruída 
e desaparecer. Três vereadores 
da nossa cidade estão tentando 
aprovar um Projeto de Lei (PL 573) 
que entrega as escolas municipais 
(EMEFs e EMEFMs) para empresas 
privadas gerenciarem. 

Essas empresas, que eles chamam de 
Organizações Sociais (OSs), não vão co-
locar um tostão na escola. Pior, vão bo-

tar no bolso o dinheiro público que é usado 
pela prefeitura para manter a educação. Vão 
poder contratar os Diretores e Professores 
que quiserem, com a formação que quise-
rem, pagando quanto quiserem, e ainda vão 
decidir o que será ensinado aos alunos.

Isso é privatização da escola pública. Uma 
mamata para empresários aproveitadores 
que, sem nenhum esforço, vão ganhar o di-
nheiro da educação da prefeitura.

Empresas têm objetivos diferentes de esco-
las. Elas querem lucrar, não importa como. 
Por isso, vão dar um jeito de ficar com parte 
do dinheiro que é usado nas escolas. 

Em vez de aumentar as verbas da educação, 
para melhorar o serviço, esses vereadores 
vão tirar dinheiro da escola pública e colocar 

nas mãos de empresários que não vão me-
lhorar a escola. Vão piorar. 

E no futuro, podem acabar de vez com a es-
cola pública, essa que não exclui ninguém, 
que acolhe alunos com dificuldade de apren-
dizagem, com deficiências e os que são ví-
timas da violência. Essa escola pública que 
acolhe TODOS pode deixar de existir.

Vão acabar, também, com o material didático, 
o transporte e o alimento gratuitos e cobrar 
tudo de você, como nas escolas particulares.

Projetos parecidos foram tentados em outros 
países e não deram certo! Pelo contrário, au-
mentaram as diferenças entre as escolas. As 
que estão nas regiões mais periféricas e po-
bres ficaram ainda mais pobres!

A gestão democrática só acontece se a Edu-
cação for pública. Ela fortalece o Conselho 
de Escola, realça sua importância, dá opor-
tunidade para pais e alunos expressarem 
suas opiniões quanto ao que é melhor a ser 
desenvolvido nas escolas e participarem das 
decisões. O PL 573 tira a autonomia dos Con-
selhos e coloca nas OSs (empresas).

Por tudo isso precisamos de você. Nos ajude 
a defender nossa escola desse projeto destrui-
dor. Os três vereadores amigos de empresá-
rios falam em melhorar a escola pública, mas 
na verdade querem destruí-la.


