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PALAVRA DA PRESIDENTE

Há exatos 30 anos a UNDIME-SP 
iniciava sua história de lutas no 
campo da educação, a partir da 
criação da UNDIME Nacional, que 
ocorrera um ano antes, em 1986, 
imersa no processo de redemo-
cratização do país. Diante dos 
inúmeros desafios enfrentados e 
de tantos avanços alcançados, é 
com grande sat isfação que 
chegamos ao nosso 27º Fórum 
Estadual, neste ano de 2017, 
celebrando estas três décadas de 
muito trabalho ao lado dos 
D i r i g e n t e s  M u n i c i p a i s  d e 
Educação.
Apesar dos inegáveis avanços, 
não podemos desatentar às 
persistentes desigualdades e 
injustiças sociais que ainda asso-
lam grande parte da população 

brasileira. A dívida social histori-
camente gerada no país pelo 
déficit de presença do Estado, 
somada à atual conjuntura de 
instabil idade polí t ica, cr ise 
econômica e impasse institucio-
nal, reforçam o compromisso da 
nossa União em buscar perma-
nentemente a equidade, a educa-
ção pública com qualidade social, 
e de enfrentar os retrocessos em 
direitos que, até então, nos 
pareciam estar devidamente 
consolidados na Constituição de 
1988.
Esta tarefa tem sido cumprida 
através das nossas diversas 
atividades relacionadas à partici-
pação ativa na formulação de 
políticas públicas educacionais 
em todos os níveis e aos corres-
pondentes acompanhamentos e 
monitoramentos; às ações de 
advocacy; à articulação e coorde-
nação dos interesses comuns das 
secretarias municipais de educa-
ção; à política de formação dos 
dirigentes; ao assessoramento 
técnico; à realização de fóruns, 
seminários, congressos etc.; e a 
articulações com órgãos do 
governo, da sociedade civil e 
movimentos sociais.
Somos uma associação civil sem 
fins lucrativos, dotada de autono-

mia administrativa, financeira e 
patrimonial, e nossos princípios 
vão desde a gestão democrática 
baseada na construção de con-
sensos; a afirmação da diversida-
de e do pluralismo; a ações 
pautadas pela ética, transparên-
cia, legalidade e impessoalidade; 
até a autonomia perante governos 
e partidos políticos. Estes princípi-
os são de fundamental importân-
cia pois asseguram e norteiam o 
cumprimento de nossa missão, 
que é clara e está voltada à defesa 
da educação pública com quali-
dade social como um direito de 
toda a população.
É sob essas premissas que cami-
nhamos firmes e fortes, mantendo 
uma linha de atuação coerente, 
suprapartidária, blindada de 
interesses particulares que não 
encontram refúgio em nossas 
diretrizes, nos permitindo ir de 
encontro à vocação inata da 
UNDIME - SP  em apo ia r  o s 
Dirigentes Municipais, para que 
juntos alcancemos resultados 
cada vez mais expressivos na 
melhoria da qualidade da educa-
ção em nossos municípios.

Marialba Carneiro
Presidente UNDIME-SP

NOSSOS ENCONTROS E AÇÕES
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