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MOÇÃO DE CONTRARIEDADE Nº 01/2019 

 

MOÇÃO DE CONTRARIEDADE ao 

corte de 30% no orçamento da educação, 

atingindo diretamente o Instituto Federal 

de Educação, Ciência e Tecnologia do 

Rio Grande do Sul (IFRS). 

A Câmara de Vereadores de Feliz vem através desta, apresentar MOÇÃO DE 
CONTRARIEDADE ao contingenciamento de 30% no orçamento da educação, por parte 
do Governo Federal, o que atinge diretamente o Instituto Federal de Educação, Ciência 
e Tecnologia do Rio Grande do Sul (IFRS) e, desta forma, toda a região do Vale do Caí, 
onde temos campus na cidade de Feliz, prejudicando centenas de jovens que correm o 
risco de não terem mais acesso - gratuito e de qualidade ao ensino técnico e superior, 
assim como prejudicando a economia de toda a região. 

Com a Emenda Constitucional 95, editada em dezembro de 2016, o Governo 
Federal congelou por 20 anos os investimentos em áreas sociais, incluindo a Educação. 
Além da redução contínua de recursos para os institutos federais, a União está também 
contingenciando valores da área. No Rio Grande do Sul, no que se refere aos institutos 
federais, o corte foi de R$ 18.549.952, correspondendo a 30% do orçamento de custeio 
e investimento, que é de R$ 61.833.180, conforme a Lei Orçamentária Anual de 2019. 

No Estado, são 17 campi do IFRS, incluindo o câmpus de Feliz, criado em 2008. 
Ao todo, são atendidos 22 mil estudantes em 200 cursos e cerca de 1,2 mil funcionários. 
Somente na cidade de Feliz, são mais de 900 alunos matriculados, sendo que destes 
30% são moradores da cidade. Além disso, o câmpus emprega mais 100 servidores, entre 
técnicos, professores e terceirizados. 

Estes cortes têm trazido problemas de ordem prática, como serviços de limpeza e 
segurança, que já estão comprometendo o funcionamento dos campi. Conforme 
salientado pelo Diretor do IFRS – Feliz, Senhor Giovani Aiub, a situação é crítica e teme-
se pela continuidade das aulas, com qualidade, nos IFs, se não houver uma reversão 
deste quadro. Além disso, a unidade de Feliz encontra-se em fase de ampliação, 
necessitando de investimentos para aquisição de mobiliário e equipamentos e conclusão 
da infraestrutura mínima como salas de aula, laboratórios e espaços para  

Ante o exposto, demonstramos contrariedade com o corte orçamentário na 
educação imposto pela Presidência da República. Está claro que esta medida prejudica 
não apenas os estudantes, mas compromete seriamente o ensino público e o seu acesso 
que estão diretamente ligados ao desenvolvimento do Brasil enquanto nação forte e 
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soberana. Assim, solicitamos a aprovação unânime da presente MOÇÃO DE 
CONTRARIEDADE ao corte de 30% do orçamento destinado à educação. 

 

Feliz, 03 de junho de 2019. 

 

 

 

Junior Freiberger 

Vereador PSD 

 

 

 

 

Valdecir Kronitzky  Luiz Egon Kremer  Rafael Auler  Leonardo Mayrer 

Vereador do PP  Vereador do MDB  Vereador do MDB Vereador do MDB 

 

 

 

Jorge Zimmer  Joseane Hahn  Marcelo A. Muller Jair Roberto Sehnem 

Vereador do PT  Vereadora do PDT  Vereador do PP Vereador do MDB 
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