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

Valorização dos Profissionais da Educação FUNDEB

Lei3.774/2007 alterada pela Lei ns 3]9L120O7

ATA DO FUNDEB 13/1212019

Aos treze dias do mês de Dezembro 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: Vice Presidente: Kleber Carvalho, Conselheiros
Alexandro Cezar da Silva, Lúcia Helena Passos Rangel, Giovana Rocha Teixeira e
Ana Cláudia Zanin Concenza, os representantes do Setor de Finanças não
compareceram. O Presidente Paulo justi f icou antecipadamente sua ausência e o
Vice Presidente Kleber abriu a reunião. O principal assunto foi o escalonamento de
salários que causou grandes transtornos aos funcionários, na cartilha com os
Subsídios ao Ministério Público para acompanhamento do FUNDEB o tema é
tratado como i l ici tude, de acordo com o disposto no art igo í7 da Lei no
11.49412447, os recursos dos Fundos serão repassados automaticamente para
as contas únicas e específicas dos Governos Estaduais, do Distrito Federal e
dos Municípios, vinculadas ao respectivo Fundo, com periodicidade semanal,
decendial ou mensal, observados os mesmos prazos, procedimentos e formas
de divulgação adotados para o repasse do restante das transferências
constitucionais em favor destes governos (CF, artigo 159). Em razão desta
regularidade deverá haver recursos suficientes para o pagamento pontual dos
profissionais do magistério e outros profissionais que atuam na Educação. Outro
assunto ainda não resolvido é o Piso salarial do Magistérion conforme a
determinação do artigo 5o da Lei no 11.738 de 1610712008, foi reajustado em Janeiro
de 2019 e ainda não equiparado para parte dos professores que recebem abaixo
deste, o valor de R$ 2.557,74 corresponde ao vencimento inicial dos
profissionais do magistério público da Educação Básica, com formação de nível
médion modalidade normal, jornada de 40hs semanais, ofícios tratando destes
assuntos serão enviados. Foi tentado marcar uma audiência com o Prefeito para tratar
da formação dos professores mas se obteve resposta que talvez só aconteça em
Janeiro esta reunião. A Conselheira Lúcia se pronunciou preocupada com resoluções
que estão sendo criadas e alterações no estatuto do magistério sem o Conselho ser
comunicado nem consultado sobre. Lembrando que o ofício sobre o ïransporte
Escolar foi enviado em Agosto e não obtivemos resposta, a situação está precária e
perigosa,será feita uma reiteração de ofício. Houve dúvida entre os conselheiros se
não deveria haver um Conselho específico que tratasse do Transporte Escolar, o
mesmo não existe nesta cidade. Ao fim desta reunião foi lida uma Carta denúncia
enviada pelo correio para a Casa dos Conselhos, é da vontade da maioria que ela seja
encaminhada aos órgãos competentes para análise e esclarecimentos. Sem mais para
o momento, eu, Cláudia Maria R. P. Costa, Auxil iar Administrativa, la
presente ata que 
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será lida e assinada por todos os presentes.
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