
PREFEITURA DE JACAREf 

CACS- FUNDEB 

ATA n22/2022 — Reunião Ordinária 

Aos vinte e três dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e dois, as 8h30 reuniram-se por 

videoconferência, em primeira chamada, no  link:  https://meet.cioogiescorntipx-uzai-toa   

que devido ao momento atual de Pandemia COVID-19 e estabelecida por meio de decretos 

municipais que declaram situação de emergência e calamidade pública no município DECRETO 

N2  997, DE 16 DE, MARCO DE 2020, os membros do Conselho Municipal de Acompanhamento 

e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 

Valorização dos Profissionais da Educação — CACS-FUNDEB. Estiveram presentes nesta reunião 

os seguintes membros: Alyne Bertes de Souza, Ana Carolina Silva Sales, Bruna Mafili da Fonseca 

Lima, Gigliola Ravena  Hatanaka  Machado,  Ellen  Martins de Almeida Granjeiro, Joana D'arc 

Barbosa LeiteSantiago, Luiz Claudio da Silva Neves, Rubens Henrique Pereira Alves, Edivan 

Aparecido dos Santos, Emilly Bezerra Fernandes da Mota. Justificaram a ausência os 

conselheiros:  Karla  Adriano Lataro Silva, Luciane Alves Pires Dias e Marineide Aparecida Carvalho 

de Siqueira. 0 presidente Rubens deu as boas vindas a todos os conselheiros presentes e 

compartilhou a Lei n2  11.738/ 2008 que regulamenta a alínea ue"do inciso Ill do caput do art.60 

do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, para instituir o piso salarial profissional 

nacional para os profissionais do magistério público da educação básica. Assunto este que esta 

sendo muito debatido em todo o território nacional, pois em 4 de fevereiro de 2022, por meio 

da Portaria n2  67 do Ministério da Educação, foi oficializado o reajuste do piso salarial 

profissional nacional do magistério, no percentual de 33,24% (trinta e três virgula vinte e quatro 

centésimos por cento), elevando-o para o importe de R$ 3.845,63 (três mil, oitocentos e 

quarenta e cinco reais e sessenta e três centavos). 0 reajuste de 33,24% é a maior correção 

salarial concedida a categoria desde o surgimento da Lei do Piso, em 2008. Um total de 

1.726.099 docentes terão direito ao novo piso, de acordo com o Ministério da Educação. A 

conselheira Alyne informou que em Jacaref o salário dos professores da rede municipal segue o 

piso, e que com o novo reajuste a Secretaria Municipal de Educação esta realizando os estudos 

e impactos financeiros necessários junto a Prefeitura e o Instituto de Previdência para a 

possibilidade de concessão do reajuste aos professores. Ressaltou ainda que os estudos são 

necessários para que o reajuste seja concedido de forma responsável para que não haja 

desequilibrio nas contas públicas, podendo levar ao colapso nos serviços essenciais, 

inadimplência e a atrasos de salários. Os conselheiros continuarão acompanhando as 

informações sobre o reajuste do piso aos professores da Rede Municipal de Jacarei. 

conselheiro Rubens agradeceu a presença de todos os presentes na reunião. Sem mais a discutir, 

encerramos a reunião e segue  link  para atestar lista de presença que  sera  anexada a 

ata.https://forms.gle/. LjTGLWv7q61/3GRrD6 

Lista de Presença: 

Carimbo de data/hora Registre sua presença na reunião ordinária de 23/02/2022 do CACS-FUNDEB 

23/02/2022 09:16:52 Rubens Henrique Pereira Alves 

23/02/2022 09:16:59 Luiz Claudio da Silva Neves 

23/02/2022 09:17:02 Joana D'arc Brbosa Leite Santiago 

23/02/2022 09:17:06 Gigliola  Ravens Hatanaka  Machado 

23/02/2022 09:17:09  Emily  Bezerra Fernandes da Mota 

23/02/2022 09:17:09 Edivan Aparecido dos Santos 



23/02/2022 09:17:20 Ana Carolina Silva Sales 

23/02/2022 09:17:35 Alyne Bertes de Souza 

23/02/2022 09:18:37  Ellen  Martins de Almeida Granjeiro 

23/02/2022 09:19:08 Bruna Mafili da Fonseca Lima 
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