Proposta tramita na Câmara Federal.
Precisamos impedir que ela seja aprovada!
O que é a PEC 241?

É uma proposta de Emenda à
Constituição Brasileira. Foi encaminhada
pelo agora presidente Michel Temer em
junho de 2016 para ser apreciado pelo
Congresso Nacional, em Brasília, o mais
rápido possível.

O PLP 257/2016 visa refinanciar a dívida
pública de estados e municípios. A proposta
contém medidas que, se aprovadas, terão efeito
devastador sobre o funcionalismo público,
atingindo servidores(as) de todas a esferas de
poder.

Servidores(as) públicos(as):
Como ela afetará a educação?
A PEC 241 afeta os(as) servidores(as) público(as)
em geral, em especial das áreas de saúde e
educação.
ATUALMENTE COMO É A DESTINAÇÃO DE
VERBA PARA A EDUCAÇÃO E SAÚDE?
A Constituição Federal estabelece que o governo
federal deva aplicar 18% da receita líquida dos
impostos
com
a
educação,
seja
com
desenvolvimento de novos projetos ou manutenção
dos que já estão em andamento. Na área da
saúde, 13,7% da receita deve estar prevista para
ser aplicada.
E SE A PEC FOR APROVADA, COMO FICA?
Com a aprovação da PEC, o Congresso Nacional é
quem decide como os recursos públicos serão
aplicados, modificando o cálculo das verbas
mínimas que devem ser destinadas para a
educação e a saúde. Esses valores apenas seriam
corrigidos pela inflação do ano anterior, ou seja,
sem aumento real de recursos.

ISSO SIGNIFICA MENOS RECURSOS E MENOS
INVESTIMENTOS EM ÁREAS ESSENCIAIS PARA
APOPULAÇÃO. ALÉM DISSO, IMPEDE A
MELHORIA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS E DAS
CONDIÇÕES
DE
TRABALHO
DOS(AS)
SERVIDORES(AS).

 Fim dos reajustes ou adequação de
remunerações;
 Criação de fundo de previdência
complementar;
 Criação de programas de demissão
voluntária;
 Proibição de concursos públicos;
 Alterações de carreira (para acabar com as
progressões e promoções).
 Estimular a terceirização e a privatização;
População em geral:
 Limita ainda mais os investimentos públicos
nos setores essenciais como a Educação,
Saúde e Segurança Pública;
 Privatização de empresas estatais nas mais
diversas áreas, entre elas, energia,
saneamento, transporte.

A CLASSE TRABALHADORA PRECISA SE
MOBILIZAR CONTRA A PL 257/2016 E A
FAVOR DE UMA AUDITORIA DA DIVIDA
PÚBLICA, PARA QUE POSSAMOS, DE FATO,
RESPONDER QUESTÕES SOBRE COMO ESSE
DINHEIRO FOI GASTO, POR QUEM E
QUANDO. NÃO PODEMOS IGNORAR ESTE
PROCESSO QUE PODE ACABAR DE VEZ COM
OS NOSSOS DIREITOS.
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O Fundeb é um fundo de natureza contábil
formado por recursos provenientes de impostos e
transferências dos estados, Distrito Federal e
municípios, destinados ao financiamento de ações de
manutenção e desenvolvimento da educação básica
pública.
O Fundeb é hoje a principal política de
financiamento da educação básica brasileira, sendo
essencial o acompanhamento, o monitoramento e a
fiscalização de sua execução, a fim de atender às
demandas e aos interesses da sociedade. Isso é o que
chamamos de controle social, ou seja, um mecanismo
de participação direta do cidadão na gestão da
política pública, compartilhando o poder de decisão
entre Estado e sociedade e constituindo-se como um
meio de prevenção da corrupção e de fortalecimento
da cidadania.
O controle social pode ser exercido por
qualquer cidadão, individualmente ou coletivamente,
por exemplo, mediante os conselhos de políticas
públicas, como é o caso do Conselho de
Acompanhamento e Controle Social do Fundeb (CACSFundeb). Criado pela lei que institui o Fundeb, o
CACS-Fundeb é um órgão colegiado que tem como
função principal o acompanhamento e controle social
sobre a distribuição, a transferência, o planejamento
e a aplicação dos recursos do fundo, no âmbito de
todas as esferas administrativas: municipal, estadual
e federal.

COMPETE AO CACS-Fundeb SUPERVISIONAR A
REALIZAÇÃO DO CENSO ESCOLAR
O Censo da Educação Básica, também
conhecido como Censo Escolar, é um levantamento de
dados estatístico-educacionais de âmbito nacional,
realizado anualmente e coordenado pelo Instituto
Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio
Teixeira (Inep). O Censo é uma pesquisa de caráter
declaratório, que ocorre em regime de colaboração
entre União, os estados, o Distrito Federal e os
municípios, com a participação de todas as escolas
públicas e privadas do País.
As informações coletadas no Censo são
utilizadas para traçar um panorama nacional da
educação básica e servem de referência para a
formulação de políticas públicas e a execução de
programas na área da educação, incluindo os de
transferência de recursos públicos para alimentação e
transporte escolar; distribuição de livros e uniformes;
implantação de bibliotecas; instalação de energia
elétrica; entre outros.

BIÊNIO 2015/2017

PARA SABER MAIS...
Diversos programas federais utilizam os dados do
Censo Escolar para o planejamento e
desenvolvimento de ações. O Programa Bolsa Família,
por exemplo, verifica se os baneficiários estão
matriculados nas escolas mediante o Censo Escolar.
Outro caso é o Programa Nacional de Alimentação
Escolar (Pnae), em que a partir do quantitativo de
matrículas informadas ao Censo se determinam os
recursos financeiros a serem repassados para as
unidades escolares e redes públicas de ensino para a
sua execução.
REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA
Cartilha “O CENSO DA EDUCAÇÃO BÁSICA: ORIENTAÇÕES
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http://download.inep.gov.br/educacao_basica/educacenso/ma
tricula_inicial/2016/documentos/censo_da_educacao_basica_
orientacoes_para_os_cacs_fundeb.pdf

COMISSÃO FISCAL:
Realizou conferência de Notas Fiscais,
Empenhos e Extratos Bancários do segundo
quadrimestre de 2016 das seguintes contas
bancárias:
-Brasil Carinhoso
-Fundeb 60%
-Fundeb 40%
-PNATE
-13º Salário
REUNIÕES ORDINÁRIAS:
01 de setembro
Próxima prevista para 28 de setembro.
PARTIC IPAÇÃO DE COMISSÕES E/OU
REPRESENTATIVIDADES:
Reunião APMP
Equipe Local do PAR
Comissão Plano de Carreira Servidores da
Educação Municipal.
Comissão Central de Avaliação da Prática
Profissional,
Comitê Bolsa Família
Acompanhamento do Censo Escolar
III Seminário de Municipais APP
Reuniões Conselho Municipal de Educação
Audiência sobre previdência na OAB
Encontro MIEIB – Movimento Interfóruns de
Educação Infantil do Brasil.
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