PLANO DE TRABALHO - 2011
Presidência: Gene Maria Vieira Lyra-Silva
Vice-presidência: Henrique Ricardo Batista
Secretário Executivo: Claudio Hugo Melo Conelheiro
Aprovado em 07 de abril de 2011

Apresentação: Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB do Estado de Goiás apresenta seu Plano de Trabalho para o exercício no ano de
2011.
Princípios: Mobilização social em defesa do cumprimento legal e da transparência no gerenciamento das verbas públicas da Educação em Goiás.
Objetivo: Fortalecer o conselho e implementar ações visando a efetividade do acompanhamento e controle social dos recursos financeiros do Fundeb.

Ações
Elaboração do Plano de Trabalho para 2011.

Metas
Organizar ações e procedimentos do Conselho.

Enviar cartazes do Conselho para as unidades escolares Divulgação dos contatos do Conselho.
do estado e instituições membros

Responsabilidade
Confundeb: Cláudio
Confundeb: Gene e Valzeni. Demais
conselheiros.

Realização de visitas ao Tribunal de Contas do Estado Instrumentalizar os trabalhos do Confundeb a fim Confundeb: Henrique e outros conselheiros
– TCE para acompanhar o processo fiscalizatório, com de aumentar a legalidade dos relatórios e pareceres disponíveis.
base no artigo art. 4º B da lei no 16.071, de 10 de emanados deste conselho.
julho de 2007.

Realizar parcerias com estas instituições a fim de Confundeb: Todos conselheiros disponíveis
Reuniões com Órgãos Estaduais, Entidades Sociais e fortalecer os trabalhos de fiscalização e dar, ao
Instituições Membros (SEDUC, Ministério Público; conselho, maior visibilidade e construir uma
Comissão de Educação da AL/GO; CGE; SEFAZ, aproximação com a sociedade.
SINTEGO, SEGPLAN, UFG, UGES, FEE, CEE, OAB,
SINDGESTOR, outras)
Realização de Audiências Públicas Semestrais.

Propiciar debate e formação sobre o Controle Confundeb em parceria com outras
Social.
instituições

Realização de Assembléia Pública para retirar a
Necessidade de recomposição da representação de Confundeb: Neto, Omar, Gene, Cláudio,
representação de pais do Conselho. (prevista para
pais de alunos.
Cláudia e Telma, apoio das instituições
junho)
Membros e do MP/GO.
Construir parcerias com os Conselhos do FUNDEB dos
Viabilizar as verificações in loco nas Unidades Confundeb e AGM.
municípios.
Escolares da Rede Estadual para que as
deliberações e argumentações do Conselho sejam
mais consistentes e possibilite maior eficiência nas
ações fiscalizadoras.
Recomposição dos membros Conselho e atualização
Fortalecer o colegiado e estabelecer a composição
dos dados ao FNDE.
do conselho conforme os critérios estabelecidos na
lei nº 16.138, de 02 de outubro 2007, em seu artigo
4°.

Confundeb: Gene e Telma

Apoio à criação de Associações Municipal e Estadual
Fortalecer o segmento dos pais de modo que aja Confundeb, SINTEGO, UNCME, UGES, e
de Pais de Alunos da Educação Básica
uma organização do segmento, principalmente em SEDUC.
suas representações em órgãos colegiados.

Cumprir com o papel de fiscalização e controle
Análise da prestação de contas da SEDUC e social de acordo com o artigo 2° da lei nº 16.138,
Diligências necessárias na Seduc e nas Unidades de 02 de outubro 2007.
Escolares.

Divulgar cursos do FNDE (modalidade EAD) e de
outras instituições para os conselheiros.

Encaminhar as deliberações das reuniões do Conselho

Confundeb: Henrique (Minutas das
Prestações de Contas) e todos os outros
conselheiros disponíveis (Diligências e
aprovação).

Incentivar a formação sobre o Fundeb para os Confundeb: representantes da SEDUC e
conselheiros.
demais conselheiros.

Cumprir as deliberações.

GENE MARIA VIEIRA LYRA SILVA
Presidente do CONFUNDEB/GO

Confundeb: Gene e demais conselheiros

