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Aos trinta dias do mês de julho de dois mil e vinte e um, via google meet, reuniram-se 

extraordinariamente, a presidente Klênia Muniz e as conselheiras Ana Lucia de Souza, Magali 

Pipper Vianna, Andréia Pedrassani Ottoni Gugel e Maria Vitória para realização da reunião 

extraordinária tendo como pauta a validação do relatório do SIOPE – Sistema de Informações 

sobre Orçamentos Públicos em Educação do 3º bimestre/2021, validação esta que deve ser 

realizada até o dia trinta e um de julho, por meio do SIOPE-MAVS.  A presidente do Conselho 

CACS-FUNDEB, senhora Klênia Muniz, iniciou a reunião dando boas-vindas e agradecendo a 

disponibilidade dos presentes. Em seguida fez a apresentação do ofício nº 170/2021/SME 

recebido em 28 de julho de 2021, com a cópia do relatório do SIOPE – Sistema de Informações 

sobre Orçamentos Públicos em Educação do 3º bimestre/2021, para análise do referido 

Conselho e validação dos dados. A presidente destacou que o prazo para aprovação vence em 

31 de março de 2021, fato que impossibilita aguardar a data da reunião ordinária para realizar 

a validação. A presidente então entrou no sistema SIOPE-MAVS, para realizar a análise dos 

documentos, juntamente com os presentes. Após análise dos documentos, surgiram algumas 

dúvidas com relação ao planejamento deste recurso, e, onde ele pode ser gasto, de acordo com 

as porcentagens estabelecidas em lei, e, foi sugerido e após aprovado pelos participantes o 

envio de ofício solicitando o planejamento para gasto deste recurso ainda em caixa, e o que foi 

adquirido ou pago o montante já gasto. A aprovação foi realizada com sucesso. Estando 

concluída a pauta, a presidente agradeceu a presença e deu por encerrada a reunião. Nada 

mais havendo, lavro e encerro a presente ata que segue assinada por mim, Secretária Executiva 

do CME, pela Presidente Klênia Muniz e todos os presentes. Estiveram presentes: Klênia Muniz, 

Ana Lucia de Souza, Andréia Pedrassani Ottoni Gugel, Maria Vitória Damasceno Vicensoti e 

Magali Pipper Vianna. 

 

 

 


