
 
 
 
 
 
 

 

 

Aos onze dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois reuniram-se virtualmente 

pela Plataforma Google Meet, os Conselheiros Marcos Felipe Costa, representante do 

Conselho Municipal de Educação, Thiago Brandão Palmeira, representante do Poder 

Executivo Municipal, Fábio Araújo, representante dos Diretores das Escolas Básicas Públicas, 

Vitor Veiga, representante do Poder Executivo Municipal, Jaguaracy Conceição, 

representante dos Professores da Educação Básica Pública, as Conselheiras Josenita Luz, 

representante dos pais de alunos da Educação Básica Pública, Alda Esther, representante 

suplente dos Diretores das Escolas Básicas Públicas, Marilene Santana Santos, representante 

dos servidores técnicos-administrativos das Escolas Básicas Públicas; a Conselheira Nadja 

Amaral comunicou que houvera presenciado um tiroteio e não encontrava-se em condições para 

participar da reunião e que se houvesse uma melhora participaria; às quatorze horas e vinte 

minutos, o Presidente Marcos Felipe deu início à reunião procurando saber se alguém tinha 

comunicações a fazer; comunicou sobre o Seminário do Coletivo de Professoras e Professores 

Negras e Negros de Lauro de Freitas e o Seminário da Escola Municipal de Educação Infantil 

Djalma Ramos, que serão realizados nos dias 18 e 19 de maio; fez o relatório das comunicações 

recebidas e expedidas, com a leitura do Ofício nº 4, encaminhado para a Secretária de Educação, 

solicitando a relação de vagas reais de Professores por Componente Curricular por turno, 

número de turmas por escola, carga horária dos professores dos Anos Iniciais por escola, 

profissionais da Educação por escola; fez a leitura do Ofício recebido do Fórum Municipal de 

Educação Infantil, versando sobre a falta de Cuidadores e Auxiliares de Classe nas instituições 

de Educação Infantil e sobre as condições da Creche Marisa Letícia e solicitou que Thiago se 

pronunciasse a respeito da Creche; Thiago disse que a Creche Marisa Letícia está cem por cento 

pronta desde dois mil e vinte e a empresa que ganhou o processo licitatório está corrigindo os 

itens de garantia, para que se possa solicitar do FNDE a entrega do equipamento; Marcos diz 

que a informação é importante e deve ser informada através de documento; diz que manteve 

contato com a Gradus, em razão da apresentação do 6º Bimestre de 2021, porque com a 

liberação é permitido o acesso a todos os dados do SIOPE; que Antônio disse que nos últimos 

dois meses já havia solicitado retificações para resolver as pendências; que pediu para ele enviar 

um relatório como já o fizera antes e que seria feita a verificação como das outras vezes e o 

Pleno decidiria pela aprovação; fez a leitura do Relatório enviado pela Gradus; Jaguaracy 

perguntou se o Anexo 8 do Siope já houvera sido Validado pela Secretária e Marcos respondeu 

afirmativamente e falta a validação por este Conselho; Josy diz que esse atraso é que é 

complicado; Marcos diz que seria a última vez em que haveria validação com base no 

documento da Gradus, que o Executivo tem ciência de que há problemas e que isso será incluído 

no Parecer; que essa é a sua proposta para poder ter acesso ao Siope e para o município não 

ficar negativado; pergunta se pode fazer a validação do bimestre e que seria importante a 

manifestação dos Conselheiros; Jaguaracy pergunta se Marcos observou na linha 14 do Anexo 

VIII do RREO que o valor é diferente do mostrado na linha 6 do anexo 8 do Siope; Marcos diz 

que o bimestre vai ser retificado e que deve-se garantir que no próximo sejam similares; 

Jaguaracy pergunta se Marcos está lembrado da consulta que fizera ao FNDE sobre essas 

questões de valores que deveriam coincidir e Marcos confirma; Marcos volta a conclamar pelo 

votação de validar ou não o bimestre e propões que seja validado e que os problemas sejam 

colocados no Parecer; Fábio diz que concorda com a validação registrando todos os problemas 



 
 
 
 
 
 

 

 

no Parecer; Josy tem o mesmo entendimento de Fábio e vota pela validação; Marcos procura 

saber se há voto contrário e pergunta a Jaguaracy se ele é contrário e Jaguaracy responde que 

só registrou votos de Fábio e Josy: Marcos diz que Thiago votou pela validação e que também 

vota validando; Vitor também vota pela validação e Marilene vota pela validação; Marcos 

pergunta se Jaguaracy é contrário à validação e a resposta de Jaguaracy é pela não validação; 

com seis votos favoráveis e um contrário o 6º Bimestre de 2021 é validado; Marcos passa para 

o outro ponto de pauta, o Parecer de dois mil e vinte e um e dá início a leitura e diz que se 

alguém quiser restringir algum parágrafo ou qualquer outra coisa pode manifestar-se; Josy 

questiona se o valor de R$ 12.660.421,72 referente aos dez por cento lido por Marcos deve ser 

gasto até abril e Marcos confirma e ela pergunta se já se sabe se foi gasto, tendo Marcos 

respondido que não, porque o CACS só recebe as contas trinta dias depois e que ainda não há 

análise sobre as contas de dois mil e vinte e dois; Jaguaracy diz que no Anexo 8 do Siope os 

dez por cento têm o valor de R$ 13.669.459,71 e não viu isso no Anexo VIII do RREO; Marcos 

diz que o valor colocado é da Conciliação Bancária de dois mil e vinte e fará a correção para a 

de dois mil e vinte e um; Jaguaracy diz que o saldo financeiro no Siope é R$ 10.356.651,88 e 

no Anexo VIII do RREO R$ 14.403.157,30, o que mostra outra divergência; Marcos diz que 

no Parecer será constado o do RREO em razão dos problemas com o Siope; Marcos sugere 

retirar parte do texto da Análise da Folha de Pagamentos e incluir no Relatório das Obras; 

Marcos diz que precisa encerrar a reunião pois terá que pegar o filho e sugere marcar reunião 

para a próxima quarta-feira às quatorze horas e o Pleno aprova; Nada mais havendo, a reunião 

foi encerrada às dezessete horas e cinco minutos, do que para constar, eu Jaguaracy Conceição, 

escrivão ad hoc, lavrei a presente Ata que depois de lida e achada conforme vai devidamente 

assinada por todos os presentes. 


