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

Valorização dos profissionais da Educação FUNDEB

Lei 3.774/2007 alterada pela Lei ne 3]TL/ZOO7

ATA DO FUNDEB 08/í1120í9

Ao dia oito de Novembro 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 e
Valorização dos Profissionais da Educação FUNDEB - Cruzeiro/Sp para Reunião
Ordinária. Estiveram presentes: Presidente Paulo Sergio Moreira, Conselheiros: Kleber
Carvalho, Célia Regina Marcos dos Santos, Ana Cristina G. Nogueira prado e Ana
Cláudia Zanin, os representantes do Setor de Finanças não puderam comparecer. O
Presidente Paulo abriu a reunião apresentando as planilhas que anteriormente já
tinham sido enviadas por email para análise dos membros, TEDs continuarão
acontecendo porque devido à explicação das representantes das Finanças na reunião
anterior são fundamentais e inevitáveis, o Presidente também informou que está
sendo feita uma auditoria pela Controladoria sobre a folha de pagamento de todos os
funcionários da PMC, sabendo que não se pode mexer nos altos salários pelo menos
há a intenção de regularizar os que estão abaixo do piso, pauta que o Conselheiro
Kleber já vem colocando há reuniões atrás. Uma dúvida surge entre os conselheiros,
sabendo que o Prefeíto alega não ter verba para melhoria dos salários do Magistério
Municipal nem para progressão funcional e plano de carreira, acontecem contratações
de frente de trabalho, Sistema Planeta, Sistema SESI e outras aplicações, então não
se explica um município com boa arrecadação não repassar aos profissionais da
educação reajustes necessários a categoria sabendo-se que municípios bem
menores, com baixa arrecadação tem salários melhores. Algumas dúvidas sobre o
novo estatuto foram discutidas e ao final foi pedido um ofício para o setor de Finanças
solicitando informações sobre a distribuição da verba orçamentária anual para a
Educação levando em conta, rescisões, décimo terceiro e férias do Magistério
Municipal que ocorrem todo final de ano. Sem mais para o momento, eu, Cláudia
Maria R. P. Costa, Auxiliar Administrativa, lavrei e assinei a presente ata que após
será lida e assipgda por todos os presentes.
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