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ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE 

BRAGANÇA PAULISTA 

 

 
Aos vinte e seis dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois, às nove horas, no 

auditório da Secretaria Municipal de Educação, localizado na Rua Benedito Baságlia s/n, 

Jardim Santa Rita de Cássia, Bragança Paulista–SP, seguindo todos os protocolos sanitários de 

prevenção ao Covid-19, realizou-se a reunião ordinária do Conselho Municipal de Educação,  

com a participação dos seguintes representantes  titulares: Camila Cristine Siqueira Mazzoco, 

Joel Rezende, Kátia Mara Roamgnoli, Olinda de Cássia Garcia Sando, Renata Balbino da 

Silva e Tiago Higashizima Almeida, e os representantes suplentes: Denise Alvarez Acedo dos 

Santos, Elisangela Rodrigues Salvarani, Issak Toshikazu Pires de Oliveira, Larissa Loschi, 

Olga Helena Silva Pereira, Raimunda Apóstola Pinto e Sílvia Helena Alves de Macedo 

Sperendio, todos os membros assinaram lista de presença. A Conselheira Kátia, eleita Vice-

Presidente do Conselho, cumprimentou a todos, agradeceu pela presença e informou que 

devido a problemas de saúde, a Presidente Maria Fernanda não pôde comparecer a reunião, os  

demais Conselheiros ausentes também enviaram justificativas, na sequencia  fez a leitura dos 

assuntos a serem tratados:  1. Análise e apreciação dos quadros de aplicação dos recursos 

destinados à Educação referente ao 1ºquadrimestre de 2022; 2. Resposta ao 

Ofício/SME/GB/ nº 028/2022 – Autorização para funcionamento de salas de aula; 3. I 

Conferência Municipal de Educação, III Fórum Municipal de Educação e 4. Espaço 

aberto. Seguindo a pauta do dia, a Vice-Presidente Kátia solicitou que a Conselheira Silvia 

apresentasse os quadros de aplicação dos recursos destinados à Educação referente ao 1º 

Quadrimestre de 2022. A Conselheira Silvia comprimentou a todos e antes de iniciar à 

apresentação, fez uma breve explicação sobre a legislação do Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação –

FUNDEB, e  o artigo 212 da Constituição Federal que  trata da obrigatoriedade de aplicar no 

mínimo 25% da receita anual resultante de impostos e transferências do governo estadual e 

da União para a manutenção e o desenvolvimento do ensino. O total de arrecadação entre 

receitas de impostos e transferências para o município até 30 de abril de 2022 foi de R$ 

230.860.019,68 (Duzentos e trinta milhões, oitocentos e sessenta mil, dezenove reais e sessenta 

e oito centavos), até o encerramento do exercício, o município tem a obrigatoriedade de aplicar  
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no mínimo 25% para a manutenção e o desenvolvimento do ensino, que corresponde o valor de 

R$ 57.715.004,92 (Cinquenta e sete milhões, setecentos e quinze mil, quantro reais e noventa e 

dois centavos). Até 30 de abril o município havia aplicado 15,25% do percentual exigido, 

valor de R$ 35.211.155,08 (Trinta e cinco milhões, duzentos e onze mil, cento e cinquenta e 

cinco reais e oito centavos). Em relação à receita do FUNDEB, o valor arrecadado foi de R$ 

34.169.687,07 (Trinta e quatro milhões, cento e sessenta e nove mil, seiscentos e oitenta e sete 

reais e sete centavos) considerando que o município tem a obrigatoriedade de aplicar até o final 

do exercício o mínimo de 70% na remuneração dos Profissionais da Educação e no máximo 

30% em outras despesas com manutenção do desenvolvimento do ensino, foram aplicados por 

enquanto 39,90% e 12,26% respectivamente.  A Conselheira Silvia esclareceu que esses dados 

são referenciais no momento, porquanto a Administração tem oito meses para conseguir 

atingir o percentual que a legislação determina, finalizada a apresentação, a Conselheira se 

colocou à disposição para esclarecimentos, não houve questionamentos e todos deram por 

aprovada a prestação de contas. Na sequência a Conselheira Silvia comentou sobre o contrato 

emergencial com a Organização Social Promove Ação Sócia Cultural cuja vigência é até 

05/08/2022 e, o edital do Chamamento Público 008/2022 para gerenciamento, 

operacionalização e execução das ações e serviços de educação para nove unidades escolares de 

atendimento de alunos da educação infantil, sendo: Escola Municipal Monsenhor José Lélio 

Mendes Ferreira, Escola Municipal Professora Marice Toledo Leme Suarez, Escola Municipal 

Professora Leila Montanari Ramos, Escola Municipal Professora Ivanise Villaça Helena, 

Escola Municipal  Professora Maria Siriani Del Nero, Escola Municipal Professora Sylvia 

Ferraz Fernandes Olmo, Escola Municipal Professora Marilis Reginato Abi Chedid, Escola 

Municipal Professor Doutor Nelson Carrozzo e Escola Municipal Scyla Médici, também 

informou  que o edital do Chamamento Público 008/2022 está disponível no site da Prefeitura, 

todavia, na ocasião dispunha de uma cópia para consulta dos membros do Conselho. A 

Conselheira Silvia aproveitou a ocasião e apresentou aos membros o novo modelo do uniforme 

escolar que será entregue a todos os alunos da rede municipal, entre as novas alterações 

destacou a qualidade do tecido e a tonalidade da cor. Os Conselheiros prestigiaram o novo 

modelo e também gostaram das mudanças. Sem mais a acrescentar, a Conselheira Silvia passou 

a palavra à Vice-Presidente Kátia que proseguiu com a ordem do dia: 2. Resposta ao 

Ofício/SME/GB/ nº 028/2022 – Autorização para funcionamento de salas de aula: A  
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Secretaria Municipal de Educação enviou o Ofício/SME/GB/nº028/2022, solicitando 

manifestação do Conselho Municipal de Educação quanto ao pedido de ampliação do 

estabelecimento de ensino Instituto Educacional Santana Ltda para funcionamento de mais duas 

salas de aula. Diante da necessidade de visita in loco, ficou decido que as Conselheiras Larissa 

Loshi, Olga Helena da Silva Pereira, Olinda de Cássia Garcia Sando e Renata Balbino da Silva, 

acompanharão a Vice-Presidente Kátia na próxima terça feira dia trinta e um de maio, às 14 

horas. 3. I Conferência Municipal de Educação e III Fórum Municipal de Educação: O 

Conselho Municipal de Educação recebeu o convite para participar da I Conferência Municipal 

de Educação e III Fórum Municipal de Educação que será realizado na Escola Bragantina de 

Formação e Aperfeiçoamento – EBRAFA, dia vinte e sete de maio, no período da manhã das 

08 às 12 horas e no período da tarde das 14 às 17 horas. A Vice-Presidente Kátia colocou aos 

membros a importância da participação do Conselho no evento, o Conselheiro Joel pediu a 

palavra e se prontificou a participar do evento. 4. Espaço aberto: Finalizada a pauta do dia a 

Vice-Presidente Kátia deixou o espaço aberto para demais assuntos, o Conselheiro Isaak pediu 

a palavra e solicitou que toda documentação pertinente à reunião fosse disponibilizada quinze 

dias antes, também manifestou ter dificuldade na análise da prestação de contas, gostaria de 

saber com mais detalhes como foram utilizados os recursos da educação, quais as empresas 

contratadas ou que forneceram o serviço ou produto, quais as leis que regem essas compras ou 

convênio. A Conselheira Silvia pediu a palavra e explicou que no site da Prefeitura, na aba 

portal da transparência, há todas essas informações, o Conselheiro Isaak respondeu que, ao 

consultar o site não localizou com facilidade os dados pertinentes as despesas da Secretaria 

Municipal de Educação, assim como as leis do município, em sua opinião, a utilização dos 

recursos da educação e a legislação vigente deveriam estar numa maneria mais simples para 

consulta, sugeriu que fosse criada uma pasta ou arquivo somente com as despesas da Educação. 

A Conselheira Silvia informou que a Secretaria Municipal de Educação possui muitos contratos 

e convênios, sendo estes regulamentados por lei, reiterou que todos os processos em andamento 

e finalizados estão disponíveis no site da Prefeitura. A Conselheira Renata concordou com a 

colocação do Conselheiro Isaak em acessar com mais detalhes tudo que envolve a aplicação dos 

recursos financeiros à Educação. Referente à solicitação do Conselheiro Isaak em receber os 

relatórios da prestação de contas com antecedencia, a Conselheira Silvia explicou que a 

prestação de contas apresentada ao Conselho Municipal de Educação assim como ao Conselho  
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de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB, segue um cronograma que depende do 

fechamento contábil da Prefeitura, posteriormente realizar todos os levantamentos e conferência 

final, todavia, ficou acordado entre os Conselheiros que finalizado os relatórios, estes serão 

disponibilizados aos membros por meio do aplicativo de WhatsApp, a Conselheira Silvia 

aproveitou o momento e participou aos  membros que dispunha de um relatório impresso à 

disposiçao para vistas. A Conselheira Renata pediu a palavra e indicou retomar a pauta sobre a 

demanda ao Ensino de Jovens e Adultos-EJA, aproveitando o momento a Conselheira Olga 

informou sobre o início do período de inscrição para o Exame Nacional para Certificação de 

Competência de Jovens e Adultos-ENCCEJA e, solicitou apoio por parte da Secretaria 

Municipal de Educação na divulgação, a Vice-Presidente Kátia orientou a Conselheira Olga 

encaminhar todas as informações à Secretária Heloisa para as providências pertinentes. O 

Conselheiro Joel pediu a palavra e indagou sobre a obrigatoriedade de uso de máscara nas 

escolas, gostaria de saber como cada rede de ensino estava tratando essa questão, a Conselheira 

Olga assim como a Conselheira Silvia confirmaram que nas escolas estaduais e nas municipais 

há uma orientação de conscientizar o uso como prevenção ao Covid-19. A Vice-Presidente 

Kátia, informou que a data da próxima reunião será dia 04/08/2022, às 14 horas, em local a ser 

definido, não havendo mais nada a tratar, agradeceu a presença e disponibilidade de todos e deu 

por encerrada a reunião. Eu, Heloisa Bethania Castro Fernandes, indicada para secretariar a 

reunião, redigi a presente ata que segue assinada por mim e pela Vice-Presidente Kátia Mara 

Romagnoli. 

 
 

 

 

 

Profª Kátia Mara Romagnoli 

Vice-Presidente do Conselho Municipal de 
Educação 

Heloisa Bethania Castro Fernandes 
Secretária “ad hoc” 

 

 


