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AïA NH REUNIÃO

As onxe horas do dia três d* setembro do ano de dois mil e vinte, reuniram-se na sede da
$ecretaria l\Ir-rnicipal de Educaçião. lcçalizada na rua Capitâo "Avelino Bastos, 5g7 * centrç,
par solicitaçao do Secretáriç Municipal de Educação * Professor Mário Flávio Silva Costa,
o Presidente do Ccnselho Mlunicipal de Fducaçâo * Professor Kleber de Carvalho,
acornpanhado da conselheira Andréa Bessa Puccini, o Presidente do Conselho Municipal
cc fundeb * Paulo $erglo [vloreira, acompanhado das conselheiras Giovana Rocha
ïeÌxçira e Celia Regina Marcos dss Santo$, para tratar o realinhamento salarial dos
dacentes da Rede Municipal  de [nsino de Cruzeiro,  ern cçnsideração à Lei  11.73g, de
2üÜ8 i-\ t"*uni;ãr: corrtcu collr a pre$ença do Êxce lentíssimo $enhor ïhales Gabriel Fonseca
- Prefei to Municipal .  O Secretár io Municipalde Ëducação deu iníc io à reunião apresentando
fio$ pro$ente$ o historico dc processo de adequação salarial para o ano de dois mile vinte,
çiesÍacancio qLle, enr Cruzeìrc. a aplicaçâo do Piso Nacional não se aplicaria a todos os
dcçentes. urïa vez que. part* signifìcativa destes, já se encontra com salário base acima
do nue restoLt estabelecido para o piso do magistério para o ãno de dois nnil e vinte, como
tCImprovâm os relatorios analít icos da falha de pagamento da Educação. Por conta disso,
*s estudos, que tiveram início no mês de fevereiro do corrente ano, passaram a levantar o
r:oniante que sefÌa despendido na aplicaçáo devidâ, e o impacto orçamentário decorrente
i je ta i  api icaçi io Cs estudçs fcram ençaminhâdos, ainda no mês de março, à Secretar ia
Munrclpal de Adrnrnìstraçâo - onde está lotado o Departamento de RelaçÕes Humanas,
departamento que processâ a foiha de pagamento. Recordou ainda o Secretário de
[ducação qì"re, no rnês de fevereiro, no dia $ei$ de fevereiro, foi realizada reunião com um
grups de proferssofe$ nã SãlVÌEC, compareceirdo somente o presidente e seis professores
da rede, mesrno tendo sido aberta a participação para dez representantes. Desde então,
os estudos s'eguiram nãs diferentes estâncias. Contudo, destacou o Secretário de
Ër{r rr:rân nn rnÂs de março, precísamente no dia dezoito, houve a situação de calarnidade
enr saúde ciecretada em todo o pais, cr:m efeitcs significativos nas atividades laborais, mas
t'*c; gr;nenie nes$âls, co11"Ì perspecïìvas de quedas bruscas na arrecadação e,
consequenternente, afetando o CIrÇâmento previsto e CI executado. Como medida cautelar.
a admtnlsïração rnunicìpal  seguìu monitorando e aval iando âs possibi l idades de apl icação, ,
atê quc, no n'lês de maio, o Governc Federal expedÌu a Lei Complementar 173, de 27 de
nlaio de 20?CI, que estabeieceu o Programa Federaïivo de Ënfrentarnento ao Coronavírus
>ÂR$-üoV-Z iüovrd-19), que dentre as rnedidas estabelecidas, trouxe o impedimento de
conceder vantagenr. aumentç cu adequação de reúuneração a servidores e empregados
publ icos.  Sanrada ã e$sã condiçãc,  a Lei  no 9.504, de 30 de setembro de 1997, proíbe que
no per iodo antes das eleiçÕes haja aurnento de remuneração para o funcional ismo públ ico,
a frm de evitar que $ eleit*r s*ja infNu*nciado.,ïal período estava estabelecido para o mêsí'
de juiho, e embnra tenha havida a p*stergaçâo das eleiçÕes para o mês de novembro, foi\,
c*nduzìdo pãrã ãgÕslo,  por conta d* ãmenda Const i tucional  107, de 2 de jç lho de2O20.
i::rer":ïe ão expr:sto, restam dest*catjos c$ movimenlos etípicos que prejudicaram a
*fetìvaçao da realinharnento salarial. nle$mo reçpnhecidamente devido" O SeçretárÍo de
frJunaçao, ãntes de passar a palavra ao prefeito, manifestou o empenho dertealizar a r
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í)rÜgrilmação do pagamento. dc nrodo que, mesmo com atrase, os retroativos sejamìrquldados apos s periodo de vedaçáo eleitoral, ainda em 2020. com a palavra. o prefeito
Municipal destacoit que ã mudançe repentina das realidades por conta da pandemia daüovtd-'19, qu* irnpactaram as decisÕes pertinenfes à conc*ssão do realinhamento salariaiì lestacou qLlü â cansultorìa jurídica do municipio, embora entenda que o direito adquirido
se.ia ant*riçr an *err*rio panclêmico, vencidas as situaçÕes jurídicas, restava a situaçãofinançeira que' cSevidarnçnte avaliada, foi também validada. por úttimo, a percepção legalac*rç;a cja lei elertoral, período eÍn que nos encontramos, veda a concessâo, nessernon"lento o Prefeito ratif icoLt â proposta apresentada pelo Secretário Municipal defducação. de qr-re exist* o direito retroativo, e posícionCIu-$e favorável pela execução aposo pericda etre vedaçãü, nos meses de novembro e dezembro. 0 presìCente do Conselho
Munrcipal  de [ducação * Kleber Carvalho, reconheceu a pront idão de atendimento
ï.8üenl*CI 8r"n suaì gesti in, tanto do Chefe do Ëxecutivo, quanto do $ecretário de Ëducação.
inas pnnluou sohte o posrcionamentc cie alguns servidçres que a nâo efetivação do reajúste
irnpitca responsabiÌídade cia üonseiho, mesmo egte tendo se mobil izado efetivamente e
tÕm processos documentais sçbre o pleito. Ratí{icou a necessidade de participação do
p{anelamento dos proximos anos, sobrelud* com ò Novo Fundeb. O presidente Oo
Conseiho Municipal do Fundeb Paulo., destacou â necessidade de obtenção de
aïendimento e informaçÕes, sempre que requeridas, pois a ausência delaç prejudica,
demaÌ$. o trabalho e as açoes do Conselho. Ë unânime entre os conselheiros que a
p*rttctpação r'!os processcs de planejamento * do início ao fim, sejam participados
efetivanrente, de modo que sejarn minìmizados os ruídos existentes. A conselheira Andréa
Bessa po$lclÕrro.u-se ãcercã do cenário demonstrado que, de fato, prejudicou as açÕes de
real inhamentc no momentc.  devendo ser implenrentada após o óeríodo elei toral .  A
ct:nselheira tiovana apontou a sÍtuação financeira de perspectiva de déficit orçamentárìo
que cCImprnnreta a efetivaçáo da proposta realizada peÍo Secretário de Ëducação. O retorno
dacjo pelo Secretário foÌ posii ivo. ratif icado peiCI Chefe do Executivo. Realizados todos os
i : i lnharnentos necessártos.  e í ì rmacJc ü comprÕmísso junto ao Secretár io Municipal  de
ildLi*açâr: s*breïucio flüË tratativas junto âos eCIn$elhss e conselheiros, bem como o de
sanãr as pendÕncias reconhecidarnente devidas e de direito aos docentes, e considerando
*ufícientes os dados trazidos..para ejiscus$ão, â reunião teve seu encerramento âo meio dia
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