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REQUER INFORMAÇÕES DO PODER EXECUTIVO SOBRE A
QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO EM NOSSO MUNICÍPIO
Requeiro à Mesa, ouvido o Plenário e atendidas as formalidades
regimentais, seja oficiado ao Prefeito Municipal, Senhor José Aparecido Fernandes,
solicitando que Sua Excelência preste a esta Casa de Leis, após consulta à Secretaria
Municipal da Educação, as seguintes informações:
a) Qual era o saldo da Quota Estadual do Salário da Educação –
QESE em 01/01/2021?
b) Qual era o saldo da Quota Estadual do Salário da Educação –
QESE em 01/04/2021?
c) Como será investido esse recurso no ano de 2021? Especificar
por item: transporte escolar, assistência à saúde, programas de
material didático-escolar, alimentação, etc.

Justifico que a Quota Estadual do Salário Educação
corresponde a 2/3 da arrecadação bruta e é repassada mensalmente às secretarias de
Educação Estaduais e do Distrito Federal, na mesma proporção da sua arrecadação,
constituindo se numa fonte de financiamento da Educação Básica nas redes estaduais
e municipais.
Ressalto que o salário-educação atende as finalidades
específicas relacionadas ao ensino público, como transporte escolar, assistência à
saúde, programas de material didático-escolar e, inclusive, alimentação. O fundamento
para a alimentação consta no Parágrafo 4º do Artigo 212 da Constituição Federal (CF).
Em razão do exposto, esse Edil faz os questionamentos
acima, pois há a necessidade de todos os recursos da educação serem investidos de
forma adequada e transparente, atendendo às necessidades de Escolas e Alunos.
SALA DAS SESSÕES, em 13 de maio de 2021.
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