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Nos termos do art. 177 e seguintes da Consolidação do Regimento Interno desta Casa de Leis, requer à
Mesa Diretora, depois de ouvido o Soberano Plenário, que seja encaminhado expediente ao Excelentíssimo
Senhor Secretario de Educação, Sr. Marco Aurélio Marrafon REQUERENDO, a regularização do Conselho
Estadual de Acompanhamento, Controle Social, Comprovação e Fiscalização dos Recursos do Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais a Educação –
FUNDEB. 

JUSTIFICATIVA

Trata-se de proposta legislativa na modalidade de requerimento solicitada pelo nobre parlamentar ao Exmo.
Secretario de Educação.

Tal propositura se deve dada a situação irregular do Conselho Estadual de Acompanhamento, Controle
Social, Comprovação e Fiscalização dos Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da
Educação Básica e de Valorização dos Profissionais a Educação – FUNDEB, informação fornecida pelo sítio
eletrônico do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE.

Criado pela lei nº8.793, de 07 de janeiro de 2008, o referido Conselho têm como competência: Acompanhar
e controlar a distribuição, transferência e aplicação do recursos do Fundo; supervisionar a realização de
censo escolar e a elaboração da proposta orçamentária anual do Poder Executivo Estadual, com objetivo de
concorrer para regular e tempestivo tratamento e encaminhamento dos dados estatísticos e financeiros que
alicerçam a operacionalidade do FUNDEB; examinar os registros contábeis e demonstrativos mensais e
atualizados relativos aos recursos repassados ou retidos à conta do Fundo; emitir parecer sobre as
prestações de contas dos recursos; entre outras.

Desta feita, nenhuma das competências acima descritas vem sendo realizadas visto que o Conselho não
está em funcionamento. Redundante mencionar a relevância da atuação deste colegiado, pois é notório que
o mesmo deve ser reestabelecido para controle com eficiência e transparência dos montantes movimentados
pelo FUNDEB.

Posto isto, é a síntese necessária para justificar o presente. Portanto, pelo exposto REQUEIRO o
reestabelecimento do supramencionado Conselho.
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José Domingos Fraga
Deputado Estadual

2


