
CÂMARA 
DE COLOMBO 

MOÇÃO N° 02/2019 

O Vereador que abaixo subscreve, nos termos do Art.160 

do Regimento Interno, apresenta a seguinte Moção: 

ASSUNTO: 

Requeiro nos termos regimentais, que seja 
encaminhada ao Presidente da República, ao 
Ministério da Educação, ao Senado Federal e a 
Câmara Federal, MOÇÃO de REPÚDIO aos cortes 
orçamentários feitos na Educação pelo Governo 
Bolsonaro. 

Justificativa: 

Não haverá crescimento, não haverá desenvolvimento, não haverá avanço 
civilizatório sem um forte investimento na Educação. A produção de conhecimento é 
essencial na construção de caminhos e saídas para crise atual. 

Nesse sentido REPUDIAMOS os cortes orçamentários sofridos na educação 
básica e no ensino superior. Na educação básica no programa de apoio à 
infraestrutura de escolas do ensino básico, foram congelados R$ 273,3 milhões, 
cerca de 30% do total destinado. A verba é usada na manutenção, reforma e 
mobiliário das unidades escolares. Outros R$ 132,6 milhões alocados para apoiar 
essa etapa escolar também foram congelados. 

Nas creches e pré-escolas os cortes foram: R$ 15 milhões congelados do 
programa de manutenção da educação infantil (15,7% do total programado). Em 
outra ação para implantação dessas escolas, a perda foi de R$ 6 milhões (20% do 
total). A alfabetização de jovens e adultos também entrou na mira do MEC, com corte 
de R$ 14 milhões dos R$ 34 milhões previstos no orçamento. Um programa 
especifico que promovia qualificação profissional entre esse público também sofreu 

corte, de 25% do total de R$ 40 milhões. 
Nas universidades o corte atingiu 63 universidades e 30 institutos federais de 

ensino. No total, considerando todas as universidades, o corte é de R$ 1,7 bilhão, o 
que representa 24,84% dos gastos não obrigatórios (discricionários - água, luz, 

limpeza, terceirizados). 
Valorizar o professor, o espaço de aprendizado e troca, o respeito ao diferente, a 
tolerância, valorizar o conhecimento e sua produção, são sinais de avanço 
civilizatório. Priorizar a educação é urgente e necessário. 
Esta MOÇÃO tem por finalidade chamar a atenção para o risco que corre a educação 
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no Brasil, e a afronta aos artigos 205, 206, 207, 208 e seguintes, da Seção I, do 

Capítulo III, da Constituição Federal. 
Por isso a Câmara de Vereadores de Colombo — PR, vem REPUDIAR e ainda pedir 
aos Deputados Federais e Senadores que se posicionem contra todo e qualquer 
corte no orçamento federal para educação. 

Colombo, 04 de junho de 2019. 

d9,LIL 
ANDERSON FERREIRA DA SILVA 

Vereador 
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