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MOÇÃO DE APELO N° 11/2018. 
APROVADO POR U \IAN!i'vliDADE 

ENCAMiNHE-SE E PUBLIQUE-SE 

Sala das Sessões ~/ (l' / tdCI I & 

po<SIDENT~A 
Assunta:. M.açãa de l~pelo aos Senadores da 
República, para que aditem e aprovem o 
Projeto de Lei N° 18/18 do Senado Federal. 

Os Vereadores, que a presente subscreve, com fuicro no Regimento interno da 
Câmara Municipal, requerem a Mesa Diretora, ouvindo o Soberano Plenário, que seja 
encaminhada MOÇA O DE APELO aos Senadores da República para que aditem e aprovem o 
Projeto de Lei N° 18/18, que versa sobre o aumento do per capita FUNDEB para educação no 
Brasil, de alunos com deficiência que por isso tem necessidades educacionais especiais. 

O motivo deste é apelar a cada Senador da República, para que se manifeste favorável 
em aditar o Projeto de Lei N° 18118, já aprovado na Câmara Federal, para que o FUNDEB para a 
Educação na modalidade Especial seja 4x (quatro vezes) o valor da Educação comum. 

A prt>posta· aprovada· rra· Câmafa· FedeFal· é· de· 1·, 3f} ísteJ é; o· per eapít-6· !JaFa· EeftJeet;ão
Especial é 30% maior que o da Educação Comum, o que continua inviabilizando a educação 
desses Alunos. 

A proposta da Ora. Lair Moura Sala Malavíla Jusevicius, que já foi Presidente das 
APA·Es é o valor do Ft:JNDE8 para Educação Especial; ser 4 x (quatro vezes)' o valor da 
Educação comum e para isso justifica: Numa Classe comum são agrupados no mínimo 32 
alunos e numa classe especial são atendidos em média 8 (oito) alunos com deficiência. 
Para manter as Classes Especiais, o raciocínio é simples; é preciso 4 vezes o valor do 
FUNDES. 

Atualmente o valor per capita FUNDEB praticado pelo Governo do Estado em convênio 
com as Escolas Especiais é de R$ 358,69 (trezentos e cinquenta e oito reais e sessenta e nove 
centavos) mês. 

Sendo assim, o financiamento das Classes Especiais, comparada com a _Classe 
Comum teria esse desenho: 

CLASSE COMUM CLASSE ESPECIAL 

32- A/urros x R$ 3-58; 69~=- & Alunos x-R$ 358; 69·=-

Valor Total da Classe Valor Total da Classe 

R$ 11.478,88 R$ 2.869,52 

BuaCruzeir.o.do.Sul, 2.2.5.- CEP. 12.995:-00a- P.JbJJ:JALZINHO.- Estado.de .São" Paulo, 
TELEFAX (11) 4018-428614018-4884 



CÂMARA MUNICIPAL DE PINHALZINHO 
Paço Municipal Prefeito José de Lima Franco Sobrinho 

CNP.J·:· 0·1-:676.{}1-8/000·1--70 

A diferença é gritante, e demonstra a que não dá para pagar Professor, Auxiliar de 
Classe e demais despesas com R$ 2.869,52 (dois mil, oitocentos e sessenta e nove reais e 
cinquenta e dois centavos). 

É importante ressaltar que a situação das APAEs e outras Escolas Filantrópicas como 
a APRAESPI, não só no ABC, mas em todo Brasil, é bastante preocupante. 

A INCLUSÃO propagada pelo governo, em relação a frequência e aprendizado dos 
Alunos com deficiência, mais comprometidos, nas Escolas e Classes Comuns não tem obtido 
sucesso. 

É louvável a iniciativa do congresso nacional em majorar o per capita, entretanto, é 
preciso eleva-lo a um patamar que realmente resolva a situação e por isso, apoiamos e 
reiteramos a iniciativa da Ora. Lair Moura Ma/avi/a em majorar o per capita FUNDEB para 
Educação Especial em 4 x (quatro vezes) o valor da Educação Comum. 

Ante o exposto, atendidas as formalidades legais, requeremos que fique constando na 
ata desta Sessão Legislativa, Moção de Apelo, enviando-se cópia da presente propositura aos 
Senadores da República. 

É a Moção. 

Sala de Sessões, 07 de Agosto de 2018. 

Jes ?:lpi ~A 
~l/Jvv 

ANTONIO Donizete da Silva 
Vereador 

~~~~/~, 
Cesar Eduardo de Freitas Mendes 

Vereador 

v~u-~llM~P'ot (J~ 
Dirce Destro Moreira de Oliveira 

Vereadora 
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Glorete de Fátima pa · a' de Oliveira Fa cci 
Vereadora 

Valdemar Braz de Azeve 
Vereador 

RuaCr:uzeir.oA:1o. SuL .22.5.-CEP 12.995:0QO. -l?lNldMZ!NHü- Estada.de SãoPaula 
TELEFAX (11) 4018-428614018-4884 

/ 

3 


