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Aos dezesseis dias do mês de junho de dois mil e vinte, as treze horas e trinta minutos, via mídias 
digitais (google meet), se reuniram os membros do colegiado para realização de mais uma reunião 
ordinária. A presidente do colegiado, senhora Klênia Muniz fez a conferência de quórum e deu 
boas-vindas a todos e informou a ausência dos conselheiros Isac Justino Ribeiro e Credi Pereira 
Rocha. Em seguida destacou que na presente reunião serão analisadas, conforme pauta do dia, 
as atas nº 07 e nº 08 e, os documentos que foram disponibilizados previamente por e-mail para 
todos os conselheiros para apreciação. Dando continuidade a presidente para a análise das atas, 
sendo a ata nº 07/2020 referente a reunião ordinária do mês de maio, a qual foi aprovada por 
unanimidade.  Em seguida passou para análise da ata nº 08/2020, referente a reunião realizada 
pela presidente, vice-presidente e secretário do colegiado, juntamente com a equipe técnica do 
CME para realização da análise da prestação de contas aprovada no sistema SIOPE, sendo a 
mesma aprovada por unanimidade. Dando continuidade, a presidente passou para os informes 
destacando, os seguintes itens:  1) Recebimento lotacionograma das seguintes instituições de 
ensino: Menino Jesus e EMEF Cecília Meireles. 2) Recebido ofício nº193/2020/SME – 
encaminhando cópia do relatório referente ao SIOPE do 2º semestre/2020, para análise do 
referido Conselho e validação dos dados em até 20 dias, a contar da presente data, por meio do 
SIOPE – MAVS. 3) Recebido ofício nº 205/2020/SME – em resposta ao ofício nº 
08/2020/FUNDEB. 4) Realizada validação da prestação de contas, vice-presidente, secretário e 
equipe técnica do colegiado. Dando continuidade nas matérias de apreciação e matérias de 
deliberação, a presidente fez a apresentação da aprovação dos dados do SIOPE do 2º 
semestre/2020 para posterior coleta de assinaturas do colegiado. A presidente destacou que a 
prestação de contas foi validada no sistema com a participação da equipe técnica, sendo eles: 
presidente – Klênia Muniz, Vice-presidente – José Wanderlei Gonçalves Viana, Secretário – 
Gunter Bif Stechert, Michelene Rufino Amalio Araújo de Britto e Magali Pipper Vianna, informou 
também que os dados estão disponíveis para aprovação. 2) Folha de pagamento referente ao 
mês de maio de 2020. A presidente destacou que a folha de pagamento foi impressa e ficou à 
disposição dos conselheiros no Conselho Municipal de Educação para conferência prévia, a 
conselheira Ana Lucia de Souza, a equipe técnica do CME, a presidente e o vice-presidente 
realizaram a conferência da mesma, sendo destacado que vários servidores receberam 
substituição, complementação e suplementação neste mês, e que de acordo com a reunião 
realizada no Paço Municipal, no presente mês não haveria caso de substituição devido à 
Pandemia, pois as aulas estão acontecendo de maneira remota, verificou-se também na 
conferência lançamento de pagamentos duplos para alguns servidores, e que alguns servidores 
ultrapassam a quantidade de 40 horas de substituição. A conselheira Wuélica explicou que em 
algumas escolas alguns professores estão de atestado médico e é necessário pagar horas de 
substituição para o servidor que está tomando conta de turma e disponibilizando as atividades 
remotas para os alunos, salientou que mês passado algumas equipes gestoras não haviam 
encaminhado em tempo hábil as horas de substituição de alguns servidores por isto o pagamento 
foi feito, e o mesmo ultrapassa muitas vezes o quantitativo de horas permitido em lei. A presidente 
destacou sobre a importância de se chamar a atenção das equipes diretivas das unidades 
escolares quanto ao envio desta documentação em tempo hábil para o pagamento dentro do mês, 
e não ter sempre a desculpa do esquecimento. A conselheira Wuélica destacou que já conversou 
com a equipe de coordenação da assessoria pedagógica sobre o fato, mas reforçará a orientação 
sobre estar mais atentos quanto aos prazos de envio de documentos e lançamentos das horas de 
substituição. Ficou deliberado pela plenária o envio de ofício solicitando esclarecimentos a 
respeito da folha de pagamento. Assim, a folha de pagamento foi aprovada com as ressalvas 
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supracitadas. Concluída a pauta a presidente do colegiado agradeceu a participação de todos e 
deu por encerrada a reunião. Participaram: Klênia Muniz, José Wanderlei Gonçalves Viana, 
Gunter Bif Stechert, Silvana de CassiaTorqueti Koval, Valdir da Silva Moreira, Etelmar Vianna, 
Simone Maria da Silva, Wuélica Nascimento Coutinho, Michelene Rufino Amalio Araújo de Britto 
e Magali Pipper Vianna.  

 


