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Requerente: vereador PROFESSOR CARECA
Requerido: Prefeito Municipal de Andradina

Assunto: Requer informações da Aplicação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da
Educação Básica - FUNDEB na Cidade de Andradina.
JUSTIFICATIVA

Considerando que a legislação prevê que os recursos do FUNDEB sejam investidos no
(1) pagamento dos salários de profissionais de Educação em efetivo exercício (atentando, neste
item, para um mínimo deTO% dos repasses do Fundo, de acordo com o artigo 26 da Lei Federal
n" I4.tt3/2O2Ol, (2) custeio de programas de melhoria da qualidade da Educação, (3) formação
continuada de profissionais de Educação, (4) aquisição de equipamentos e (5) construção e
manutenção de escolas.
Considerando que através do FUNDEB existem programas que possibilitam a melhoria
de diversos âmbitos nas escolas municipais, sendo: (L) Caminho da Escola - que objetiva ampliar,
renovar e padronizar a frota de veículos escolares das redes municipal; (2) Formação pela escola
- que se destina aos servidores que trabalham na gestão das ações financiadas pelo FNDE; (3)
Programa Banda Larga nas escolas - que possibilita a inserção de internet nas escolas; (4) PDDE
- Programa Dinheiro Direto nas Escolas - que tem por finalidade prestar assistência financeira
em caráter suplementar, contribuindo com a manutenção e melhoria da infraestrutura física e
pedagógica; (S)PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar (6) PNATE - Programa
Nacional de Apoio ao Transporte Escolar que consiste na transferência automática de recursos
financeiros para custear despesas com manutenção de diversas áreas dos veículos utilizados para
o transporte da educação básica pública; (71 PROINFÂNCIA Programa Nacional de
Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para Rede Escolar Pública de Educação lnfantil; (8)
Programa Nacional de Tecnologia Educacional- promover o uso da tecnologia como ferramenta
da enriquecimento pedagógico.

Considerando que a melhoria contínua da estrutura física e pedagógica das escolas
municipais são essenciais para obter os índices de evolução educacional.
Assim, cabendo ao vereador exercer a fiscalização da Administração Municipal, é que o
vereador JONILCIO AVELINO DA SILVA pretende buscar informações e esclarecimentos do Poder
Executivo a respeito do assunto.
Do exposto, o vereador JONILCIO AVELINO DA SILVA, no uso de suas atribuições legais,
REQUER, com fundamento no art. L42, 5 3e, X, do Regimento lnterno, seja oficiado à Sua
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a) Conforme explanado

os programas existentes do

governo

federal/FUNDEB/FNDE solicito que seja encaminhado relatório de todos os
programas que foram usados pelo município de 2Q2O e 2OZI, descritivos com os
recursos e onde foram aplicados.

b)

Pagamento dos salários de profissionais de Educação em efetivo exercício
(atentando, neste item, para um mínimo de 70o/o dos repasses do Fundo, de
acordo com o artigo 26 da Lei Federal n" 1.4.Lt3/2O20, conforme lei exposta,
solicito documento que demonstre o quanto de recursos do FUNDEB está sendo
direcionada ao pagamento dos professores.
Sala das Sessões

"Ver. ManoelTeixeira de Freitas".
Andradina, SP, 20 de setembro de 2021.
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