
REUNIÃO EM 27/1 - Estivemos com o secretário Cláudio Piteri para esclarecer demandas da Educação

FUNDEB EM PAUTA 
CONFIRA DETALHES

A fim de esclarecer as muitas dúvidas ge-
radas em relação à verba do Fundeb, nos-
sas diretoras da Educação, acompanhadas 
do presidente Jessé de Castro Moraes, esti-
veram reunidas, dia 27 de janeiro, com o se-
cretário da Educação Cláudio Piteri e a equi-
pe pedagógica/administrativa.

Na ocasião, foram abordados vários assun-
tos pertinentes aos Professores e Apoio.

TEMAS DEBATIDOS: 
1) Verba do Fundeb;
2) Alteração da atual Jornada de Trabalho 

dos Professores atuantes em Creche e EMEI 
– PDI E PEB I;

3) Demandas referente ao Professor Adjunto;

Para elucidar da melhor maneira cada as-
sunto, as diretoras do Sintrasp, Professoras 
Marta, Viviane, Sheila e Cristianni, presen-
tes na reunião, trazem cada detalhe. Fiquem 
sempre bem informada com o Sintrasp!

Acompanhe nas próximas páginas deste 
Expressinho, ponto a ponto deste impor-
tante encontro. Compartilhe o material!



1) VERBA DO FUNDEB
TEMA MAIS URGENTE FOI O PRIMEIRO DA PAUTA

FUNDEB EM PAUTA - Diretores do Sintrasp e representantes da Educação durante reunião

Esse foi o principal motivo pelo qual a dire-
toria do Sintrasp solicitou a reunião com o se-
cretário. A intenção era saber se há ou não 
algum resíduo a ser rateado, pois no dia ante-
rior, 26 de janeiro, o nosso presidente, Jessé 
de Castro e a vice-presidente Professora Marta 
Barreto, participaram como ouvintes da reu-
nião do Conselho do Fundeb e, infelizmente, 
perceberam que ainda não foram aprovadas 
as contas que tratam da referida verba.

PALAVRAS DO SECRETÁRIO
O secretário da Educação Claudio Piteri dis-

se que o fechamento do ano encerrou no fi-
nal de dezembro e essa responsabilidade é da 
Secretaria de Finanças, ou seja, ele mesmo não 
teria como informar sobre os valores exatos, 
pois dependia de fechamentos contábeis. No 
entanto, ele reafirmou que o mínimo obrigató-
rio por lei foi realizado, que foi gasto em média 
78% do montante com folha de pagamento.

Questionado ainda sobre os 22% restante, 
a informação é que foi utilizado com as de-
mais despesas da Educação e o saldo rema-
nescente veio para 2022, isto é, deverá ser 
utilizado até 30 de abril, prazo determinado 
para legislação vigente.

Objetivamente não foi dito qual é o valor 
concreto do saldo, porém há uma sinaliza-
ção do mesmo ser utilizado com despesas 
da Educação, com custos da Pasta, para que 
haja uma reserva em relação aos valores do 
FUNDEB que serão recebidos em 2022, a fim 
de serem aplicados em melhorias de salários.

Em vários momentos, o secretário disse cla-
ramente que a intenção da Administração é 
melhorar os salários ao invés de pagar bonifi-
cações. Pois entendem (prefeito e secretário) 
que dessa forma a verba será melhor empre-
gada na questão valorização dos Profissionais 
da Educação de Osasco. Foi enfático em di-
zer que comunicará as entidades represen-
tativas e constituídas legalmente sobre todos 
os questionamentos e reivindicações que as 
mesmas vêm fazendo em nome da Educação.



2) ALTERAÇÃO DA JORNADA DE 
TRABALHO DO PDI E PEB I DE EMEI
PROMESSA DE AJUSTE AINDA NO 1º SEMESTRE

SOLUÇÃO IMEDIATA - O secretário já levou o tema aos setores envolvidos
e levantou a possibilidade da alteração ocorrer durante o primeiro semestre

“Tratamos cada tema com 
muita responsabilidade. 

Haviam outros assuntos, 
mas ficou para nossa 

próximo encontro, pois esse 
realmente foi agendado 
para falar do FUNDEB. 

Fiquem ligados no site e nas 
redes sociais do Sintrasp, 

Servidores. Em breve, 
traremos mais detalhes.”

Professora Marta Barreto

A Secretaria da Educação aguarda a apro-
vação da Câmara dos Vereadores para a re-
ferida legislação. O secretário Cláudio Piteri 
entende que isso vai demorar e se findará 
com o término do recesso dos vereadores.

Sua equipe, presente na reunião, informou 
a possibilidade de isso ocorrer durante o pri-
meiro semestre deste ano. Será opcional, no 
entanto, quem concordar com a mudança da 
jornada, não poderá retroceder à decisão. É 
provável que para os PEB I de EMEI não ha-
verá limite para os Professores que estive-
rem interessados na mudança.

Já para os PDIs, como são em número con-
sideravelmente maior, isso deverá acontecer 
de forma gradativa, devido ao impacto finan-
ceiro. A diretoria do Sintrasp se colocou à 
disposição, inclusive, para conversar com os 
vereadores, e o próprio secretário disse que 
também fará isso, a fim de pedir celeridade 
na questão e fará de forma muito propositiva.



3) PROFESSOR ADJUNTO
QUEREMOS VIABILIZAR OS MELHORES PLANOS

 PROFESSORA VIVI - Nossa diretora, ao lado da Professora Marta, apresentou
 situações pontuais, como o Professor do Módulo ter prioridade ao projeto

A diretora do Sintrasp, Viviane, informou a 
revolta e o descontentamento dos Professores 
Adjuntos em relação ao tratamento recebido 
desde que a rede de ensino de Osasco passou 
a ter também o Professor Módulo.

O QUE DIZ A PREFEITURA
No entanto, devido à forma como foi publi-

cado o edital do concurso para esse cargo, 
foi informado que a Administração cumpre o 
previsto na legislação. Vivi apresentou algu-
mas situações pontuais, como, por exemplo, 
o Professor Módulo ter prioridade aos proje-
tos, e foi dito, mais uma vez, que o Professor 
Adjunto é substituto. Por isso, é primeiramen-
te oferecido ao Professores Módulos, pois os 
mesmos prestaram concurso para titularidade.

PREOCUPAÇÃO
Ficou aqui uma grande preocupação da di-

retoria do Sindicato em estudar como viabi-
lizar melhores oportunidades e tratamento a 

esse segmento do Magistério de Osasco, pois 
há anos contribuem e acolhem todas as difi-
culdades que a Administração já enfrentou e 
ainda terá com a falta de Professores na rede.

CHAMADA DO CONCURSO
A Professora Vivi ainda perguntou sobre 

a chamada do pessoal aprovado no último 
concurso para Professor Adjunto, e o secre-
tário informou já ter feito um levantamento 
de quantos serão convocados e assim que os 
vereadores retornarem do recesso e apro-
varem este chamamento, o mesmo ocorrerá 
o mais rápido possível.

O Sintrasp seguirá no acompanhamento 
das demandas e em breve terá uma nova 
reunião na qual irá levar os demais temas 
não abordados neste início de ano, porém 
com necessidade de atenção por parte do 
Governo. Acompanhem o site, redes sociais 
e fiquem bem informados.


