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Ofício nº 0002/2019Moção de Repúdio

Senhores Vereadores;
Senhoras Vereadoras;                
 
 
           

     O Vereador infra-assinado, no uso de suas atribuições regimentais, REQUER,
após sua tramitação regimental, seja encaminhado cópia da presente MOÇÃO de REPÚDIO ao
Exmo. Governador do Estado Sr. Carlos Moisés pela qual manifesto meu DESAGRADO e
AFLIÇÃO diante da redução do percentual de recursos financeiros para as Universidades do
Estado de Santa Catarina – UDESC, conforme antecipa o Projeto de Lei nº 089.4/2019 que
“Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2020 e estabelece
outras providências”, dos atuais 2,49% para 2,24%, o que representará um rapasse a menor de
R$ 47 milhões de reais.
 

JUSTIFICATIVA:

 
As Universidades do Estado de Santa Catarina – UDESC são instituições de excelência no
ensino superior atuando também com pesquisa e extensão acolhendo aproximadamente 15 mil
alunos distribuídos em 59 cursos de graduação e 48 mestrados e doutorados. Possui em seu
quadro de educadores 95% com títulos de mestre e doutorado, além de 168 grupos de pesquisa
certificados pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Tecnológico (CNPq).
Ao decidir pela redução do repasse de recursos financeiros a estas instituições, o ato representa
um retrocesso e um desrespeito não medido tanto para as universidades em si, e
principalmente, para com os adolescentes e alunos que avistam nos estudos possibilidades para
uma carreira profissional promissora e uma vida mais digna e segura.
É notório e importante frisar que todas as nações desenvolvidas e conhecidas como de primeiro
mundo só e unicamente o conseguiram investindo maciçamente e por várias gerações em
EDUCAÇÃO, em DESENVOLVIMENTO, em INSTRUÇÃO.

    Portanto Senhor Governador, é improtelável que Vossa Excelência reveja a
decisão que por ora vai à contramão do desenvolvimento de um Estado, de uma Nação e passe
a adotar uma posição favorável à continuidade de um ensino superior de qualidade e
comprometido com o futuro de nossas gerações eliminando a redução.
           
Sala das Sessões, 14 de maio de 2019.
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