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JAIR TATTO

MOÇÃO DE APOIO

Nº

/2020

Ao Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de São Paulo.
Eduardo Tuma

O Vereador que esta subscreve, vem requerer que após tramitação
regimental,

que

seja encaminhada imediatamente

à Câmara de

Deputados Federais/Comissão Especial PEC 15/2015 a presente Moção
de Apoio à PEC 15/2015, proposta que torna o Fundo de Manutenção
e

Desenvolvimento

da

Educação

Básica

e

de

Valorização

dos

Profissionais da Educação - FUNDEB permanente, sua validade vai até
o final de 2020 e defende maior participação do governo federal no
FUNDEB. Entre as alterações, está o aumento da participação da União
no aporte de recursos para o Fundo dos atuais 10% para 20% em
2026, começando em 2021 em 15 % e a partir daí o aumento é de um
ponto percentual a cada ano até chegar em 20% em cinco anos. E
continua garantindo um Piso Salarial Nacional para o magistério.
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JAIR TATTO
JUSTIFICATIVA
A Moção de Apoio por um novo Fundeb permanente, ampliado que
garanta qualidade e equidade na educação básica brasileira. Para isso é
preciso alterar a Constituição Federal e aumentar a complementação da
União de 0,2 para 1,1 por cento para assegurar recursos, para todas as
redes públicas do País.
O Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de
Valorização dos Profissionais da Educação – Fundeb é um fundo
especial, de natureza contábil e de âmbito estadual (um fundo por
estado e Distrito Federal, num total de vinte e sete fundos), formado,
na quase totalidade, por recursos provenientes dos impostos e
transferências dos estados, Distrito Federal e municípios, vinculados à
educação por força do disposto no art. 212 da Constituição Federal.
Além

desses

recursos,

ainda

compõe

o

Fundeb,

a

título

de

complementação, uma parcela de recursos federais, sempre que, no
âmbito de cada Estado, seu valor por aluno não alcançar o mínimo
definido nacionalmente. Independentemente da origem, todo o recurso
gerado é redistribuído para aplicação exclusiva na educação básica.
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JAIR TATTO
O financiamento protegido que a sociedade conquistou para a educação
brasileira desde 1988 com o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento
do Ensino Fundamental - FUNDEF e que evoluiu para o Fundeb que é a
principal fonte de financiamento da educação brasileira, beneficiando
mais de 49 milhões de estudantes, está ameaçado com seu fim em 31
de dezembro de 2020.
Estão ocorrendo diversas iniciativas da sociedade civil organizada em
âmbito regional e nacional para pressionar o Congresso Nacional a
priorizar a análise e votação da PEC 15/2015 que pretende tornar o
fundo permanente.
Na cidade de São Paulo o orçamento em 2020 para a educação é de R$
13.763.708,345,00 deste montante o repasse do FUNDEB é de R$
4.725.713.558,79, por volta de 33% do orçamento municipal de acordo
com as matriculas da Educação Básica consideradas no FUNDEB,
estimativa da Receita Anual do Fundo e Coeficientes de distribuição dos
recursos por ente governamental – Portaria Interministerial Nº 4, de 27
de dezembro de 2019.
Defendemos a aprovação do FUNDEB PERMANENTE tendo como
parâmetro o CUSTO ALUNO QUALIDADE - CAQ para isso, no entanto,
é preciso alterar a Constituição Federal e aumentar a complementação
da União de 0,2 para 1,1 do PIB com o objetivo de assegurar recursos
para todas as redes públicas do País.
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JAIR TATTO
Um dos pleitos de estados e municípios é que a União, ente que mais
arrecada impostos, aumente a porcentagem de transferência de
recursos,

que

atualmente

é

equivalente

a

10

por

cento

contribuições dos demais entes.

São Paulo, 15 de julho de 2020.

JAIR TATTO
VEREADOR
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