
Conselho Municipal  de Acompanhamento e
Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de

Valorização dos Profissionais da Educação FUNDEB

Lei 3.774/2O07 alterada peta Lei ne 3.79L/20O7

ATA DA REUNIÃO DO FUNDEB

Ao dia nove de Agosto de dois mil e dezenove, às nove horas na Casa dos Conselhos,
reuniram-se os membros do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica eValorização dos Profissionais
da Educação FUNDEB - Cruzeiro/SP para Reunião Ordinária. Abrimos a reunião apresentando
as planilhas que já haviam sido enviadas por email para análise, o Conselho notou que nada
mudou nas planilhas e estamos aguardando resposta do ofício 1012019 enviado a Finanças. O
Presidente Paulo recebeu justificativa da contadora Joselaine para a sua falta na reunião de hj,
porém nas últimas duas reuniões não houve representante da Secretaria de Finanças nem
email de justificativa dos mesmos. Sobre o ofício enviado a SEMEC pedindo confirmação de
que comissionados e funcionários do CEIC recebem com a verba FUNDEB, a conselheira
Darina perguntou se o FUNDEB não tem essas informações, pois o Secretário enviou à
pergunta a funcionária do RH SEMEC, Cláudia Perroni, ela respondeu que achava que o
Conselho deveria ter essa informação, ofício 09/2019, por enquanto, sem resposta. A
conselheira Ana Cristina repassou uma pergunta da Supervisora Maria para o preenchimento
da meta do Plano Municipal de Educação, quanto a totalidade dos gastos financeiros com a
verba FUNDEB referentes à manutenção e desenvolvimento da Educação Infantil, o Conselho
chegou a conclusão que não tem esta resposta, pois segundo as planilhas fornecidas pela
Finanças só aparecem folha de pagamentos e TEDs sem maiores detalhes. A conselheira
Célia sugeriu que fosse mandado um ofício pedindo o plano orçamentário anual, especíÍico dos
recursos da Educação, mas também há dúvidas se este plano existe. Diante de muitas
questões pendentes o conselheiro Kleber e demais membros acham que uma reunião com as
pessoas responsáveis por cada setor possa ser a solução para se obter todas as respostas.
Sem mais para o momento, eu, Clâudia Maria R. P. Costa, Auxiliar Administrativa. lavreÍ a
presente ata que após lida e aprovada será
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