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l:rcelcnússimo Senhor Prcsidcntc cla (-âmara Nlurricipal.

Os \reteadores sr-tbscritores dâ pÍesente proposiçào, nos ('l.l]-t()S (lLiC tCgcln () ilrl

gosto dc 2019

157 e 158 do Regimento lnterno destâ Casa de l,eis hipotccam l\l<:ç:io clc Àpclo à

mânuteoçiio e petmanência do Funclo dc N'lanutenção c f)cscnvolvimento da
F-ducaçào Básica e de \ialorização dos Profissic».rais da l}lucaçào - lrllNl)EB, por
cr>nsidcrar clue o linanciamento da edrrcação básica no Brasil dcpendc tla
existôncia dcstc lundo tanto para a remuneracão dos proiessores, quallto paÍa a

mclhoria na qualidadc ckr ensino e da iofraestrutura, reÍ-letindo assirl ern todos os
municípios do nosso país.

,âmara dos
F ederal

Dê-se ciência desta er:caminhando cópia ao Exmo. Senhor Rodrigo l\.{aia Prcsidcntc cla (
l)eputados, e ao Senhç:r Âbraharn \\/eintrar,rb NÍinistro da lirlucaçiro ME(l (ir:r,ernr.r

lJrasíha/DF.
E a N{oçào. Salr das Sessões

Cascavel, 05dca

fl.,sC) PaukrMlra
()f

garanria para a c<lucaç:io brasileira

Carlir.rhos P oI]) C)lavo Sa (PFrS)

Ycr<:arlol

-|usrificativa
Os vereadorcs Carlinhos OLivcira, Paukr P()rto e Ola\.o Sântos, rnembros da Comissâo PeÍmanente

de Edr.rcação da Câmara de Vcreadores dc Cascavcl, Paraná, vem por meio desta l\'1oçào de,\pelo, explicitar
a importância para o fl()ss() município da manutençào e pern:anência do Fundo de Nlanurençào c
Dcscnvolvimcnto da Educaçào tsásica e de Valorizaçào dos Profissionais da Iidrrcaçào - ITLTNDIIR,
pnncipal foote de ftnanciamento da Educação Básica RrasiJeira, c qlrc conra ainda com conselhos de
acomlranharnenlo e corttroie social, no qr.ral pessoas de diversos sctr.rrcs da socicdadc ligadas à cluestào
cducrcional acompanham os inyestimentos dos gestores municipars c.)m os rccurs()s Prolcrúentes de tal
lunckr. Em nosso município conforme documento produzido pclo CÁOS/Fundcb de nossa cidade, no aoo
dc 2018 o impacto do Fundeb fbi de um percentual de 50,ó79'o d«>s rccursos para cducaçio para o âno.
,\proximadamcntc -l(>,.1'f'c' da iolha de pagamer:to dos profissionais do magistério ioram rcalizrrlas com o
rccurso provcnientc do Frrndeb. O que equitale a 91,73o;o do recLrrso financeiro do [undo cm firlha tle

Pâgâmcote.
Para a gestào rrrr.uricipal este é um itrrportatrte aportc Íinancciro para garantia cla corrLinuiclacle clos

sen iços das escolas rnunicipais c centr()s municipais de educação Lntantil em nossa cidade.
\{as nós sc>mos um município dc mais de 300 mil habitantes, sotreremos caso o Furrdcb pâsse por

alterações e reduç<)cs ou atd: acabc, r>s númcros supracitados mostraln o impacto eln rlosso orçamento.
Porém os municípios mcnorcs corrcm dnda mais dscos lrente a esta incerteza na distribuiçào destes
recursos. Nos municípi«rs quc a arrccadaçio é menor o futuro sem o fundeb tem projeçôes immagináveis,
scria o dcsmontc da educaçrit.r básica no Brasil.

Ponanto, conhecendo protundameÍrte o uso do recurso do Fundcb cnr nossr: município, rccebemos
rnanifesto pela pen::anência do Fundeb realiza<lo pelr: Conscilro dc Âcompanharnento e Controle Sociai do
Fr:ndeb, em anexo, e cncaninhamos tal 1\'Ír:çào de Âpcrio para qLLe este que foi um grande passr: constituído
para edr.tcaçào nào cstcja amcaçado, rnas possa ser teconhecido, e qlle se torfle permâncntorcntc urna
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MUNICIPIO DÊ CASCAVEL
ESTADO DO PARANÁ

CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO E
CONTROLE SOCIAL DO FUNDEB * CACS/FUNDEB

Lei Federal nô 11.494 de 2010612007

Lei Municipal no 5.954 de 2211212011CASCAVEL

GONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO

FUNDEB

MANTFESTO PELA PERMANÊrucn oO FUNDO DE MANUTENÇÃO E

DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS

PROF|SSIONAIS DA EDUCAÇÃO

O Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB do

Municipio de Cascavel/PR, em conformidade com a Lei Federal n" 11.494, de 20 de

junho de 2007, e a Lei Municipal no 5.959 de22 de dezembro de2011e considerando a

extrema relevância do FUNDEB para a oÍerta da educação pública de qualidade divulga

o Manifesto pela Permanência do Fundo de Mãnutenção e Desenvolvimento da

Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB.

t. DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E OCSEruVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

BÁsrcA E DE vALoRrzAçÃo Dos pRoFrssroNArs DA EDUCAçÃo

O FUNDEB foi instituído pela Lei Federal no 11.494 em 20 de junho de 2007 e

destina-se à manulenção e ao desenvolvimento da educação básica pública e á

valorizaçáo dos trabalhadores da educação, incluindo sua condigna remuneração, tem

prazo de vigência até 31 de dezembro de 2O2O e após sua extinçáo não há previsão de

novo programa que financie o ensino, colocando em risco a educação básica pública no

País,

O Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educaçáo Básica e de

Valorizaçáo dos Profissionais da Educação é um recurso repassado aos MunicÍpios,

composto de 20% das seguintes receitas:

NDEB
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| - imposto sobre transmissão causa mortis e doâção de quaisquer bens ou

direitos previsto no inciso I do caput do art. 155 da Constituição Federal de 1988;

ll - imposto sobre opeÍaçóes relativas à circulaçáo de mercadorias e sobre

prestaçóes de serviços de transportes interestadual e intermunicipal e de comunicação

previsto no inciso ll do caput do art. 155 combinado com o inciso lV do caput do art. 1 58

da Constituição Federal de 1988;

lll - ímposto sobre a propriedade de veículos automotores previsto no inciso lll

do caput do art. 155 combinado com o inciso lll do caput do art. í58 da Constituição

Federal de 1988;

lV - parcela do produto da arrecadação do imposto que a Uniáo eventualmente

instituir no exercÍcio da competência que lhe é atribuída pelo inciso I do caput do art. 154

e prevista no inciso ll do caput do arl. 157 da Constituição Federal de l98B;

V - parcela do produto da arrecadação do ímposto sobre a propriedade territorial

rural, relativamente a ímóveis situados nos Municípios, prevista no inciso ll do caput do

art. 158 da Constituição Federal de 1988;

Vl - parcela do produto da arrecadação do imposto sobre renda e proventos de

qualquer natureza e do imposto sobre produtos industrializados devida ao Fundo de

Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE e prevista na alínea a do inciso I

do caput do art. 159 da Constituição Federal e no Sistema Tributário Nacional de que

trata a Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966:

Vll - parcela do produto da anecadaçáo do imposto sobre renda e proventos de

qualquer natureza e do imposto sobre produtos ind ustrializados devida ao Fundo de

Participação dos Municípios - FPM e prevista na alínea b do inciso I do caput do art. í59

da Constituição Federal e no Sistema Tributário Nacional de que trata a Lei no 5.172, de

25 de outubro de '1966:

Vlll - parcela do produto da arrecadaçáo do imposto sobre produtos

industrializados devída aos Estados e ao Distrito Federal e prevista no inciso ll do caput

do ârt. 159 da Constituição Federal e na Lei Complementar no 61, de 26 de dezembro de

1989; e

IX - receitas da dívida ativa tributária relativa aos impostos previstos neste artigo,

bem como juros e multas eventualmente incidentes.

Os valores destas receitas sáo d ispon ibilizados aos municípios em consonância

com o número de alunos regularmentê matriculados na êducaçâo básica e informados

no cênso escolar de cada ano letivo, significando o investimento na manutençáo do
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ensino e no pagamento dos proÍissionais do magisterio, perpassando o atendimento das

diversas etapas e modalidades da educação básica, sendo que obrigatoriamente cada

município deve investir no mínimo 60% dos recursos do FUNDEB no pagamento e

remuneraçáo dos profissionais do magistério da educação básica em efetivo exercício

na rede pública.

É oportuno destacar que a Uniâo complementa os valores dispon ibilizados pelo

FUNDEB aos municípios, sempre que, no âmbito de cada Estado e Distrito Federal, o

valor médio ponderado por âluno não alcance o mínimo definido nacionalmente.

II - DOS VALORES ARRECADADOS E SUA APLICAÇÃO

Conselho Municipal de Acompanhamênto e Controle Socíal do FUNDEB - CACS/FUNDEB
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Para fins de exemplificação da importância do FUNDEB para a manutenção e

desenvolvimento do ensino no Municipio de Cascavel apresentam-se os valores

executados no ano de 2018 e a previsáo orçamentária do ano de 20í9, com objetivo de

apontar o grande impacto que a extinção do Fundo representa nas contas do Ívlunicípio.

E importante destacar que a Rede Pública Municipal de Ensino de Cascavel

âtende 62 Escolas Municipais, 53 Centros Municipais de Educação lnfantil, Centro

Municipal de Educação de Jovens e Adultos, Centro de Capacitação de Profissíonais da

Educação e de Atendimento às pessoas com Surdez - CAS e o Centro de Apoio

Pedagógico as Pessoas Cegas - CAP, perfazendo o total de aproximadamente 30.531

alunos regularmente matriculados, sendo 3.386 vínculos entre professores e

professores de educaçáo infantil temporários e efetivos num total de 4.767 profissionais

se considerados todos os cargos lotados na Secretaria Municipal de Educaçáo (números

de maio/2O19).

No ano de 2018, a execução orçamentária total da Educaçáo representou um

montante de R$ 237.136,099,81 (duzentos e trintâ e sête milhões, cento e trinta ê

seis mil, noventa e nove reais e oítenta e um centavos) dos quais o FUNDEB perfaz

o valor de R$ 120.í68.800.94 (cento e vinte mithóes, cento e sessenta e oito mil,

oitocenÍos Íêâis e noventa ê quatro cêntâvos), um percentual de 50,67%.

Deste montante, R$ í10.040.680,27 (cento e dez milhões, quarenta mil,

seiscentos e oitênta reais e vínte e sete cêntavos) foram investidos em Íolha de

pâgamento dos profissionais do magistério em efetivo exercício, o que representa

aproximadamenle 46,4o/0 da receita total. A Lei Municipal n" 6.199/2013 prevê que o



municípÍo de Cascavel deve investir em folha de pagamento dos profissionais do

magistério em efetivo exercício, no mÍnimo 80% dos recursos do FUNDEB. No exercício

financeiro em questão, o indice investido em folha de pagamento foi de 91,73%

(noventa e um virgula setenta e três por cento).

No que se refere ao Fundo destinado a Manutenção e Desenvolvimento do

Ensino * FUNDEB 20ok, íoi investido o valor de R$ 10.128.120,67 (dez milhõês, cento

ê vintê e oito mil, cento e vinte reais e sessentâ e sete centavos), em obras, material

didático, equipamentos eletrônicos, informática, mobiliário, manutençáo e reformas,

serviços de telefonia, energia e água.

Para o ano de 2019, há uma estimativa de arrecadação de R$ 291.452.460,72

(duzentos e noventa e um milhões, quatrocentos e cinquenta e dois mil,

quatrocentos ê sessente rêâis e setênta e dois cêntavos). Desse total, estima-se que

R$ í43.000.000,00 (cento e quarenta e três milhõês), sejam provenientes do

FUNDEB, um percentual 49,06% sobre o total de recursos,

Se não analisarmos os valores variáveis destinados à Educação, que podem ou

náo serem investidos, os recursos do FUNDEB representam '126,20% do valor dos

recursos fixos somados. Ou seja, sem parcerias ou convênios, os recursos do Fundeb

representam o montante maior dos recursos da educação.

Para o ano de 201 9, prevê-se que no mínimo R$ 't 32.245.900,00 (cento e trinta

ê dois milhões, duzentos e quarenta e cinco mil e novêcêntos reais), seráo utilizados

para a Íolha de pagamento, Percebe-se o impacto do FUNDEB nas contas, ao verificar-

se o total investido na folha de pagâmento dos profissionais da Secretaria Municipal de

Educaçáo no mês de abril de 2019 no lVlunicípio de Cascavel, que Íechou em R$

í 2.568.855,95 (doze milhões, quínhentos e sessenta e oito mil, oitocentos e

cinquenta e cinco reais e noventa e cinco centavos), sendo que desse valor o

FUNDEB custeou R$ 9.Í31.155,í4 (nove milhões, cênto e trinta e um mil, cento ê

cinquenta e cinco reais e catorze centavos), que foi destinado ao pagamento dos

professores em efetivo exercício na rede pública, um percentual de 72,640/" do total.

Salienla-se que sem a destínação obrigatória desses recursos para o FUNDEB

não há condições de manter-se a oÍerta da educação pública. Situação essa expressada

pelos números apresentados, que apontam a fundamental importância de tal receita.
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III - DO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL

A Lei Federal n" 11.494 prevê que o acompanhamento e o controle social sobre

a distríbuição, a transferência e a aplicação dos recursos dos Fundos são êxercidos,

junto aos respectivos governos, no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e

dos Municípios, por conselhos instituÍdos especificamente para esse fim.

No Município de Cascavel o Conselho Municipal de Acompanhamento e

Controle Social do FUNDEB é composto em conformidade com a Lei Municipal no 6.488

de 1 0 de junho de 2015 e conta com onze conselheiros titulares e onze suplentes, eleitos

e/ou indicados por seus segmentos, com as representações do Poder Executivo, dos

Professores da Educaçáo Básica Pública Municipal, dos DÍretores das Escolas Básicas

Públicas Municipais, dos Servidores técnico-administrativos das Escolas Básicas

Públicás Municipais, dos Pais de alunos da Educação Básica Pública Municipal, dos

Estudantes da Educação Básica Pública, do Conselho Tutelar e do Conselho Municipal

de Educação.

Destaca-se que os membros do Conselho são voluntários (não recebem

remuneração), realizando acompanhamento às unidades escolares da Rede Pública

Municipal de Ensino por meio das Comissões Permanentes de Fiscalização e

Acompanhamento de Obras, de Fiscalizaçáo, Acompanhamento e Apoio ao Programa

Nacional do Transporte Escolar e do Transporte Escolar Rural, de Fiscalização e

Acompanhamento do Censo Escolar e de Fiscalização e Acompanhamento dos

Programas de Capacitação e Valorizaçáo do Magistério.

A Comissão de Fiscalização, Acompanhamento e Apoio ao Programa Nacional

de Apoio ao Transporte do Escolar- PNATE e Transporte Escolar Rural realiza vistorias

in loco no Transporte Escolar Rural do Municipio de Cascavel, tendo como objelivo

principal verificar se o quê consta no conirato licitatório confere com o que é realizado

em relação aos serviços prestados aos usuários do municÍpio.

A Comissão de Fiscalizaçáo e Acompanhamento do Censo Escolar considera

importância de acompanhar o registro e as informaçÕes do Censo Escolar, de modo

confrontar os dados constantes nos Livros de Registro de Classe com os que Íoram

informados à Secretaria Municipal de Educação, O Censo Escolar é o principal

instrumento de coleta de inÍormações da educaçáo básica, sendo um levantamento de

dados estatístico educacionais no âmbito nacional realizado anualmente, verificando o
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número de matrículas, rendimento dos alunos até a inÍraestrutura da unidade e funções

docentes.

A Comissão de Fiscalização e Acompanhamento de Obras realiza inspetorias ln

/oco nas obras das unidades escolares do Município de Cascavel, tendo como objetivo

principal verificar se o que consta nos contratos licitatóÍios confere com o que está sendo

realizado, bem como a qualidade dos serviços prestados pelas empresas.

A Comissão Permanente de Fiscalização e Acompanhamento dos Programas

de Capacitação e Valorização do Magisterio do Conselho Municipal de

Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB - CACS/FUNDEB acompanha a

aplicaçáo dos percentuais constitucionais na Íormação continuada e valorização dos

profissionais da educação.

O trabalho das Comissões é apresentado e discutido em cada uma das reuniÕes

mensais, reportando à Secretaria I\ilunicipal de Educação as irregularidades encontradas

e cobrando as medidas para a resolução das mesmas, representando significativa

relevância nas ações que visam a melhoria das condições do ensino.

IV. DA VIGÊNCIA DO FUNDO E DO MANIFESTO PELA SUA PERMANÊNCIA

De acordo com o art. 48 da Lei Federal no 'l 
,l.494, que instituiu o FUNDEB, o

Fundo terá vigência até 31 de dezembro de 2020. Não sendo previsto prazo de

prorrogaçáo ou política que o subrstitua.

Diante de todo o exposto, manifestamos a profunda preocupação com a situação

a ser enfrentada pelos municípios após o prazo de vigência do FUNDEB, sendo que os

números apresentados apontam que não há condÍçÕes de manter a folha de pâgamento

dos profissionais do magistério em efetivo exercício e outras açóes de manutenção e

desenvolvimento do ensino hoje custeadas por essa fonte de recurso.

Assim a prorrogaÇão do FUNDEB ou a sançáo de lei que o torne permanente,

mostra-se vital para a educaçáo pública no Brasil. Destaca-se ainda que mais do que o

custeio das despesas mencionadas, o Fundo representa um avanço signiÍicativo na

descentralização de recursos e que por meio da atuação dos Conselhos de

Acompanhamento e Controle Social diversas aÇÕes são implementadas e efetívadas,

corroborando na melhoria constante da educação pública.

Portanto o Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB de

Cascavel - PR solicita apoio dos diversos setores da sociedade, das entidades
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educacionais públicas, da classe política e demais autoridades para que antes do fim da

vigência do Fundo seja vislumbrada medida que nrantenha as atuais condiçóes de

funcionamento da educaÇão, sem a redução de recursos e atendendo aos princípios

legais e C onstitucionais.

Cascavel, 08 de julho de 20'í 9

Clarice Aparecida Figurski

Presidente Cacs/Fundeb

Representante Conselho Tutelar

Lorimar Robson Herlemann

Vice-Presidente Cacs/Fundeb
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Representante Poder Executivo Mun

Maria Fátima Dalamaria

Conselheira Suplente
Representante Conselho Tutelar

Valq u Kauana Oliveira Cruz
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Érica Teixeira da Silva

Conselheira Titular

Represpntantg Diretores

Dayane od de Camargo

Conselheira Suplente

Representante Pais de Alunos Ed. Bás. P
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Gis aine Buraki

Conselheira Titular

Esc. Bás. P Represe oder Executivo lr,4 u n.

Fernandes

Conselheira Titular

Representânte Servidores TécniÕo-Adm
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Vanilza Soares da Silva

Conselheira Titular

Representante Professores da Ed. Bás.

Sandra Maria Lerner Braun

Conselheira Suplente

Representante Poder Execulivo ["4 u n,



- 

-aI
Lea Regina Gouveia Stuzinski

Conselheira Suplente

Representante Professores da Ed. Bás.
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GÍlsiane Quelin Peiter

Conselheira Titular

Representante Conselho Mun. Educação

Tatiana Ra q uel Meneg

Conselheira Titular

Representante Pais de Alunos Ed. Bás. P
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