
ESTADO DO CEARÁ
CÂMARA MUNIGIPAL DE ERERÊ

PALACIO VEREADOR OTACILIO CÁSSIMIRO DA SILVA
CNPJ: 05.040.77310001-15 CGF: 06.920.439-0

EMENDA IUODIFIC ATIVA 0212022 AO PROJETO DE LÉl 1412022, de í4 de novembro

de 2022.

Estabelece normas para o rateio dos recursos
extÍaordinários pÍoveniêntes dê pÍêcatóÍios do
Fundo de Desenvolvimento e Menutênção do
Magistério - FUNDEF, na forma da Lei Fêdêrel no
14.325, de í2 de abril de 2022 e adota outras
providências.

Faço saber que a Câmara Municipal de Ererê aprovou e eu sanciono e promulgo a

seguinte emenda.

EMENDA MODIFICATIVA

Modificar o art. 20 do PROJETO DÉ LEI 1412022, de 14 de novembro de 2022, que

passará a ter a seguinte redaçáo:

Art. 20. Para os fins de aplicaÉo das regras rêferentes aos critérios ê aos percentuais de

divisáo dos valores dos rateios entre os proÍissionais do magistério e da educagáo

municipal de que tratam os incisos e alineas dos artigos 18 e 19 do Capítulo Vll desta

Lêi, o MunicÍpio de Ererê constituirá Comissão especíÍica, formada por dêntre 7 (sete)

servidores públicos efetivos, para elaboração e apÍesentação do levantamento dos dados

e infoímações individuais de cada beneficiário, os quais serão disponibilizados aos

interessados e à consulta pública, contendo, dentre outÍos:

JUSTIFICATIVA
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indicação mais fácil; sem perder se vista que o menor número

aceÍtada, visto tornar

de componentes pode

melhor condicionar o bom andamento das atividades.

Sala das comissÕes da Câmara Municipal de EreÍé - CE, em 07 de DezembÍo de 2022.
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José Atvês Dies
Verêedor
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