
 
 
 
 
 
 

 

 

Ao primeiro dia do mês de junho de dois mil e vinte e dois reuniram-se, 

virtualmente pela plataforma GOOGLE MEET os/as Conselheiros (as) Marcos Fellipe 

Costa, Vitor de Castro Veiga, Rosilainde Oliveira de Amorim, Nadja Amaral, 

Marilene Santana Santos, Vera Santana, Fabio Araujo e Thiago Brandão. A 

reunião teve início às quinze horas e dez minutos quando presidente abriu a sessão 

informando que já havia quórum e que a pauta é o relatório do SIOPE. Ivone Aguiar 

Alves, coordenadora da Secretaria da fazenda, contextualiza sobre a necessidade da 

aprovação e diz que a prefeitura tem uma verba para receber e que o objetivo é 

restaurar ruas e o único impedimento é a questão do SIOPE que está atrasado. 

Marcos fala que a contabilidade e o técnico da GRADUS estão na reunião para 

explicar as divergências e pontua que essas divergências já acontecem em anos 

anteriores e é um assunto muito debatido no conselho e diz que o documento foi 

disponibilizado no grupo. Na sequência, passa a palavra para Iranildo da Encarnação, 

técnico da GRADUS, para explicar as divergências. Iranildo explica sobre as 

deduções que não tem o campo previsão e tem apenas o campo receita realizada.  

Explica também sobre os recursos não vinculados que é a fonte 001. Comenta sobre 

a disponibilidade financeira e diz que já abriram um chamado para justificar e solicita 

que o conselho rejeite para poder reprogramar o bimestre. Ivone diz que sempre vem 

essa divergência e já republicou, porém houve um equívoco no lançamento e pede a 

compreensão do conselho e se coloca à disposição para dirimir os problemas, os 

quais considera pontuais. Explica ainda o processo de alimentação do sistema. 

Marcos fala que enviaram ofício solicitando um técnico e fala da importância desse 

técnico nas reuniões para discutirem os termos contábeis e disse que o executivo já 

disponibilizou, mas há alguns meses não tem  a presença do técnico. Pontua ainda 

que o SIOPE possibilita que a sociedade acompanhe as contas e fala do avanço do 

novo Fundeb que prevê o detalhamento das despesas nas etapas de ensino e diz que 

os números não condizem. Ivone fala que isso vai muito do orçamento, mas não 

considera ruim, pois tem o máximo de detalhamento possível e se analisar o 

demonstrativo de despesa é complexo e diz que, sobre os recursos próprios, é 

complicado fazer um estudo e conta com a ajuda do conselho com os itens principais 



 
 
 
 
 
 

 

 

e pontua que o SIOPE não tem como mudar e, se mudar o documento do município 

para ficar igual ao SIOPE,  também não estará mostrando a realidade e disse que o 

demonstrativo da prefeitura é o mais próximo da realidade. Marcos fala que o RREO 

é o princípio do conselho para análise, mas que tenha o mínimo de divergência e tem 

2 relatórios idênticos formulados de forma diferente. Marcos diz ainda que o conselho 

precisa de mais clareza das dificuldades que a contabilidade tem e diz que não tem 

problema com a transparência das contas. Nadja diz que há muitas questões e 

precisam dialogar sobre essas divergências e fica preocupada com isso. Pontua ainda 

que tem pessoas que só vêm quando não é uma necessidade do conselho porque 

quando precisam de ajuda não tem e diz que precisam ter cuidado ao fazer um 

relatório com divergências sem saber o que era e disse que precisa ter o técnico em 

outros momentos para entender melhor e não só nesses momentos que precisam 

para receber verba. Marcos propõe uma reunião na SEFAZ coma participação da 

GRADUS para discutir sobre o SIOPE e sobre as questões técnicas e outra proposta 

é sobre a validação do primeiro e segundo bimestre de 2022 e diz que  se não houver 

divergências diferentes daquelas já apontadas não chamarão outra reunião. Nadja 

questiona se é a partir do parecer e Marcos diz que sim e acrescenta que se não 

validasse teria um problema com o município e não com o conselho e todos 

concordam com a proposta. Ivone se disponibiliza para sempre participar e quando 

não puder enviará um representante para as reuniões. Não ficou decidido a data da 

próxima reunião.  Sem mais a tratar, a reunião foi encerrada às quinze horas e 

cinquenta e cinco minutos  e foi lavrada a presente ata que será assinada por todos 

os presentes. 


