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MOÇÃO N" 01901

A Excelentíssima Senhora
Isabel Cristina Hilgert Koch
Presidente da Câmara Municipal de Vereadores
Ipira - SC

Os Vereadores que esta subscrevem, apresentam à Mesa Diretora,paÍa que seja

submetido à apreciação pelo Plenário, o encaminhamento ao Deputado Federal e Membro da

Comissão de Educação, Sr. Pedro Uczai, aos Deputados Federais e Senadores por Santa

Catarina, ao Ministro da Educação, Sr. Abraham Weintraub, ao Presidente da Câmara dos

Deputados, Sr. Rodrigo Maia, e, ao Presidente do Senado Federal, Sr. Davi Alcolumbre.

CONSIDERANDO que o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da

Educação Básica e de Valorizaçáo dos Profissionais da Educação (FUNDEB), criado Lei

federal no 9.494,de 11 de junho de 2007, tem seu término previsto no ano de2020;

CONSIDERANDO que o FUNDEB é imprescindível para o financiamento da

educação pública, em especial, nas redes municipais de educação em nosso Estado;

CONSIDERANDO que tramita no congresso Nacional a Proposta de Emenda à

Constituição (PEC) 01512015, que visa constitucionalizar o FUNDEB, com o objetivo de torná-

lo permanente;

CONSIDERANDO que na tramitação dessa importante PEC, além de

constitucion alizar e tornar permanente o FUNDEB, também devem ser assegurados pontos

como a manutenção de todas as atuais fontes que compõem o Fundo e a ampliação gradual da

complementação da União até alcançar 40Yo (qaarenta por cento) da soma dos Fundos Estaduais

e Distrital que compõem o FUNDEB.

Apresentamos a esta Casa, Moção de Apelo para que a PEC 015/2015 seja

aprovada com as garantias de constitucionalizar e tornar permanente o FUNDEB, a manutenção

de todas as atuais fontes que compõem o fundo e a ampliação gradual da complementação da

União ate alcançar 40oÁ (qtarcnta por cento) da soma dos fundos estaduais e distrital que

compõem o FUNDEB.

Ipira,26 de novembro de 2019
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