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Aos vinte e sete dias do mês de novembro de dois mil e vinte, às treze horas e trinta minutos, 
reuniram-se os membros do colegiado juntamente com a equipe técnica do CME, para realização 
de reunião extraordinária do pleno, por meio do aplicativo google meet.  A presidente Klênia 
Muniz realizou conferência de quórum, agradeceu aos conselheiros participantes e justificou a 
ausência dos conselheiros Credi Pereira da Rocha, Silvana de Cássia Koval Torqueti e Fabrícia 
Trindade Campos. A reunião teve como pauta aprovação da folha de pagamento referente ao 
mês de outubro, considerando o recebimento do ofício nº 394/2020/SME, lido pelo vice-
presidente do colegiado, senhor Etelmar Vianna, que esclarece as dúvidas elencadas na última 
reunião plenária, cuja solicitação de esclarecimento foi protocolado junto a Secretaria Municipal 
de Educação através do ofício 16/2020/FUNDEB. Diante da solicitação do colegiado, a SME 
informou que o pagamento de 49 horas efetuado para o servidor de código 5350, provem da 
complementação de 20 horas de trabalho complementar junto a instituição Olavo Bilac e 29 horas 
e 20 minutos de complementação de trabalho junto a instituição Vinícius de Moraes. De acordo 
com a justificativa enviada pela Secretaria Municipal de Educação, a plenária aprovou por 
unanimidade a folha de pagamento do mês de outubro. Em seguida, a presidente apresentou o 
recebimento do ofício nº 395/2020/SME – que solicita que o colegiado faça a análise e validação 
dos dados referentes ao SIOPE – MAVS, entrou no sistema SIOPE- MAVS, para realizar a 
análise dos documentos, juntamente com os participantes, em seguida foram respondidas as 
perguntas do questionário referente a análise de todos os processos, os quais foram aprovados 
com sucesso. Estando concluída a pauta, a presidente agradeceu a participação de todos e deu 
por encerrada a reunião. Nada mais havendo, encerro e lavro a presente Ata que segue assinada 
por mim, Secretário e pela Presidente do Colegiado. Participaram da reunião: Klênia Muniz, 
Etelmar Vianna, Ronaldo Aparecido Barbosa, Sirlei Amaro da Silva, Valdir da Silva Moreira, Isac 
Justino Ribeiro, Maria Salete Ceccatto, Magali Pipper Vianna e Michelene Rufino Amalio Araújo 
de Britto. 


