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ATA Nº 004/2021 

 
 

Aos vinte e cinco dias, do mês de junho do ano de dois mil e vinte e um, reuniu-se 

o Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB do 

município de Biguaçu, às dezenove horas, em reunião extraordinária realizada 

através da plataforma Googlemeet. A Presidenta Márcia Azevedo iniciou os 

trabalhos com a justificativa da excepcionalidade da reunião, que era justamente o 

problema de validação da prestação de contas do segundo bimestre no SIOPE 

que, de acordo com a reunião ordinária foi deliberado pela não validação posto 

termos a informação prévia da não implicação em bloqueio de recursos. No 

entanto, esta informação foi refutada pelo setor contábil da PMB. Foi questionado, 

ainda, sobre a necessidade, ou não, da resposta do RH para a validação. O 

Secretário Oscar agradeceu e solicitou a compreensão de todos, bem como, 

esclareceu sobre o relatório do RH, que o mesmo já está em Excel e falta apenas a 

inclusão no sistema. Explicou, também, novamente, sobre o problema enfrentado 

hoje pela migração do sistema e assumiu compromisso que nesta semana estaria 

tudo resolvido, uma vez que uma servidora (Cláudia do Rh, ao invés da informação 

anterior de que seria Priscila da Contabilidade) trabalharia no final de semana para 

os devidos ajustes e posterior emissão do relatório, possivelmente na segunda-

feira 28. Esclareceu, igualmente, que por ora perduram dúvidas e não mais 

inconsistências. Que todas as lotações estão ajustadas e que os ajustes faltantes 

são sistêmicos. Foi então, solicitado a permissão e compreensão no entendimento 

e pediu-se pela validação. A presidenta Márcia retoma a palavra e, após verificação 

e validação de quórum, retoma as discussões realizadas na reunião anterior. Assim 

como, esclarece o problema de confusão com o ponto focal para atendimento da 

demanda, reexplicou sobre o relatório e o saldo acumulado e sobre a, agora, 

urgência na validação para que não haja bloqueio de recursos. A Conselheira Kele 

agradeceu e expõs sobre a necessidade das respostas. O Conselheiro José 

reiterou sua fala da reunião ordinária sobre o não entendimento acerca da 

dificuldade da emissão do relatório, mas, diante das informações novas 
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compreendeu o ocorrido. O Secretário Oscar, pediu a palavra e registrou gratidão a 

todos. O Conselho deliberou pela aprovação da prestação de contas do segundo 

bimestre. A Presidenta Márcia Agradeceu a todos e deu por encerrada a reunião. 

Eu, José Theobaldo Wendling, secretariei a mesma, e lavrei a presente ata.  

 


