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Carta Aberta aos Senadores da República sobre a PEC 241/55 

 

 Prezados Senhores (as) Senadores (as),  

 

 A Universidade Federal de Goiás se dirige aos senhores (as) senadores (as) para reafirmar a 

sua posição, estabelecida por decisão de seu Conselho Universitário, contrária à aprovação da Proposta 

de Emenda à Constituição, a PEC 241/55, por entender que ela trará impactos drásticos sobre a 

educação, saúde e outros direitos sociais do povo brasileiro. 

 A proposição da PEC 241/55 parte do pressuposto de que os atuais problemas econômicos são 

decorrentes do excesso de gastos públicos com a sociedade nos últimos anos de governo. A partir 

desse diagnóstico, o governo propõe a instituição de um Novo Regime Fiscal, que estabelece um teto 

para as despesas primárias por um período de 20 anos. Entretanto, mantém sem limitação o pagamento 

da dívida pública, que representa hoje o maior montante do comprometimento das despesas do 

orçamento da União. 

 Uma análise realizada por professores da nossa Universidade, no contexto da implantação 

deste novo regime fiscal, aponta para a inviabilização do atual Plano Nacional de Educação (2014-

2024). Nos termos da PEC 241/55, serão afetados, especialmente, os segmentos mais pobres da 

população, em áreas fundamentais como educação, a saúde, a previdência social e a assistência social. 

Ressalte-se que a população brasileira continuará crescendo, com a previsão de ocorrer um acréscimo 

de 20 milhões de novos habitantes até 2036 (conforme projeções apresentadas pelo IBGE até o ano de 

2060). Este contingente adicional de novos brasileiros, ainda em idade escolar, será drasticamente 

afetado por uma política que congele os investimentos em educação pelo prazo de 20 anos.  

 A Universidade Federal de Goiás reafirma o seu compromisso com a educação, com a luta 

contra a exclusão e a desigualdade social e se coloca à disposição para o debate e busca de alternativas 

que não sejam a retirada dos direitos da população brasileira, principalmente, no que se refere ao 

direito à educação de qualidade.   

 

Goiânia, 22 de novembro de 2016. 

 

Orlando Afonso Valle do Amaral 
Reitor 
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