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Com fulcro no art. 177, caput, do Regimento Interno desta Casa de Leis c/c o art. 27 e 28 da Constituição
Estadual, requeiro à Mesa Diretora, ouvido o Soberano Plenário, que aprove o presente Requerimento de
informações direcionado ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado de Mato Grosso, Mauro Mendes
Ferreira, com cópia ao Excelentíssimo Senhor Secretário de Estado de Educação, Alan Resende Porto,
solicitando informações sobre a arrecadação e aplicação dos recursos do  Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB, conforme
abaixo:

Qual a receita arrecadada no referido Fundo no exercício financeiro de 2021?a.
Como foram aplicados e distribuídos os recursos supracitados?b.
Qual é o valor e o respectivo percentual de receita já realizada com a execução de despesa parac.
pagamento da Remuneração dos Professores da Educação Básica neste período?
Qual o saldo remanescente (montante não gasto) do exercício de 2021?d.
Qual o planejamento de execução para valorização da educação no exercício de 2022?e.

JUSTIFICATIVA

O Fundeb foi instituído como instrumento permanente de financiamento da educação pública por meio da
Emenda Constitucional n° 108, de 27 de agosto de 2020, e encontra-se regulamentado pela Lei nº 14.113,
de 25 de dezembro de 2020.

Esta recente alteração, ampliou de 60% (sessenta por cento) para 70% (setenta por cento) o patamar
mínimo de aplicação dos recursos do fundo para pagamento. Senão vejamos o art.26, §2º da lei
nº14.113/2020.

Art. 26.  Excluídos os recursos de que trata o inciso III do caput do art. 5º desta Lei, proporção não
inferior a 70% (setenta por cento) dos recursos anuais totais dos Fundos referidos no art. 1º desta
Lei será destinada ao pagamento, em cada rede de ensino, da remuneração dos profissionais da
educação básica em efetivo exercício.

(...) 2º Os recursos oriundos do Fundeb, para atingir o mínimo de 70% (setenta por cento) dos
recursos anuais totais dos Fundos destinados ao pagamento, em cada rede de ensino, da
remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício, poderão ser aplicados
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para reajuste salarial sob a forma de bonificação, abono, aumento de salário, atualização ou
correção salarial.   (Incluído pela Lei nº 14.276, de 2021)

Nesta linha, haja vista os inúmeros pedidos e questionamentos recebidos por este parlamentar
encaminhamos o presente requerimento para os esclarecimentos devidos.

Pelas razões expostas, conto com a aprovação do presente substitutivo.

 

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 05 de Janeiro de 2022

 

Xuxu Dal Molin
Deputado Estadual
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http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/Lei/L14276.htm#art1

