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Conselho Munic ipal  de Acompanhamento e

Contro le Socia l  do Fundo de Manutenção e Desenvolv imento da Educação Básica e de
Valor ização dos prof iss ionais da Educacão FUNDEB

Lei3.774/2007 alterada pela Lei ns 3.79t/2OO7

ATA DO FUNDEB í1l10/2019

Aos onze dias de Outubro de dois mil e dezenove, às nove horas, reuniram-se no
Setor de Finanças 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
Ordinária. Estiveram presentes: Presidente Paulo Sergio Moreira, Conselheiros: Celia
Regina Marcos dos Santos, Ana Cristina G. Nogueira Prado, Giovana Rocha Teixeira,
Alexandro Cezar da Silva e as representantes do Setor de Finanças Joselaine, Daniela
e Tamires. O Presidente Paulo abriu a reunião pedindo esclarecimentos sobre a
diferença entre TEDs e DOCs já que sempre aparecem nas planilhas de prestação de
contas e os membros do Conselho apresentam dúvidas, as representantes explicaram
sobre as finalidades e l imites destas duas modalidades de transação bancária que são
essenciais para manter os pagamentos em dia. TEDs normalmente são para folha de
pagamento e rescisões, o DOC tem um limite de cinco mil reais e demora 24hs para
efetivação. Foi ressaltado pela representante da Finanças que a verba recebida do
FUNDEB é variável, no começo do ano são valores bem maiores devido a
arrecadação e no segundo semestre diminui gradualmente. A representante de Pais
de alunos Giovana, mostrou sua preocupação com a verba sendo praticamente toda
usada na folha de pagamento, sabendo dos altos salários, de alguns, que já vem de
muitos governos anteríores e nada foifeito, a PMC tem que entrar com sua parte para
o pagamento da folha e o FUNDEB complementar, não é o que está acontecendo, a
conselheira se sente preocupada em não sobrar verbas para a manutenção de
escolas e muitas vezes faltam materiais, e como está sendo cogitado pelo governo, e
se essa verba acabar? Os recursos tem que ser melhor distribuídos, relembrando que
havia uma verba para o transporte escolar parada desde 2017 que foi restringida por
falta de uso e corre o risco de não vir mais para o nosso município. Foi solicitado um
relatorio sobre a arrecadação, valores e variáveis da Verba FUNDEB anual, mas no
momento não estava a disposição, será enviado um ofício solicitando tal documento.
O Presidente Paulo também reclamou da falta de quórum para que este Conselho seja
cada vez mais fiscalizador e ativo em seus deveres, a Conselheira Ana Cristina
colocou que o Secretário de Educação sempre solicita que os representantes da
SEMEC sejam ativos nos Conselhos, mas nem sempre isto acontece. A questão entre
estatutários e celetistas veio à tona e ainda há muitas dúvidas de qual lei rege
integralmente a categoria. Quanto à lei de igualdade dos pisos, as diferenças do piso
salarial nacional do magistério e do município ainda divergem, não foram corrigidos os
salários base, os membros deste Conselho acham importante que seja marcada uma
reunião no RH Municipal para o esclarecimento de algumas dúvidas. Ao final algumas
questões sobre o sistema Planeta que está em julgamento e a importância da boa
aplicação do Sistema SESI implantado foram discutidas. Sem mais para o momento,
eu, Cláudia Maria R. P. Costa, Auxil iar Administrativa, lavrei e assinei a presente ata
que após será l ida e assinada por todos os presentes.
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