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Ao dia onze de dezembro de dois mil e vinte, às nove horas, reuniram-se por aplicativo
de vídeo Teams os membros do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle
Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e
Valorização dos Profissionais da Educação FUNDEB - Cruzeiro/SP, para reunião
extraordinária. Estiveram presentes online Presidente: Paulo Sérgio Moreira e Vice
Presidente: Kleber de Carvalho, Conselheiros Célia Regina Marcos dos Santos, Ana
Crist ina Gonçalves Nogueira Prado, Ana CláudiaZanin Concenza e Darina Coelho de
Oliveira Prado. O Presidente abriu a reunião perguntando se existem questionamentos
sobre as últ imas planilhas, a questão maior foi sobre o vale transporte, se estaria
sendo pago normalmente para os profissionais que estivessem em home off ice,
Presidente Paulo deu a resposta que as folhas de ponto devem acompanhar uma
declaração dos dias presenciais ou não e a equipe gestora está trabalhando e
ganhando o vale normalmente, Ana Crist ina acrescentou que também para economia,
professores de Cruzeiro estão cobrindo os de fora para que o vale não precise ser
pago. O Vice Presidente Kleber sal ienta que com as novas regras do FUNDEB haverá
necessidade de maior vigi lância sobre os valores e repasse de recursos, a conselheira
Darina e os demais ressaltam que é essencial uma maior capacitação e mais estudos
para que este acompanhamento seja feito, ofício será enviado fazendo esta
solicitação. Kleber lembrou que há tempos esse assunto foi levantado com Sr. Rogério
Miranda e agora com o novo Presidente da Casa dos Conselhos Sr. Hamilton
Barbosa. A conselheira Ana Cláudia comentou sobre o repasse que aconteceu este
mês, um pequeno aumento para alguns que entrou e saiu no holerite, sabendo que o
reajuste no piso não seria para todos, parece que o valor entrou de maneira errada.
Darina e Kleber também notaram e salientam o problema do achatamento e
congelamento dos profissionais mais antigos. A tabela salarial de progressões
horizontais e verticais do Magistério Municipal, atualizada, foi solicitada em reunião
com Prof. Farouk como representante do RH no dia 0310212020 e após também ao
então Secretário de Educação Prof. Mário Costa em 1910212020, porém esta ainda
não foi disponibi l izada e não consta no Portal da Transparência, ofício será enviado
solicitando novamente. Sem mais para o momento, eu, Prof" Cláudia Maria R. P.
Costa, Auxil iar Administrativa, lavrei a presente ata que após l ida e aprovada pelos
presentes será assinada pelo Presidente. ?o,*% €ç."í"r -1^/\%.


