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ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BRAGANÇA PAULISTA  

 

Aos vinte e cinco dias do mês de julho do ano de dois mil e dezenove, às quinze horas, na Sala de 

Reuniões da Secretaria Municipal de Educação, situada à Rua da Liberdade, s/nº, Jardim Santa Rita 

de Cássia, reuniram-se os membros do Conselho Municipal de Educação para reunião ordinária, o 

Presidente iniciou os trabalhos sobre os seguintes assuntos: 1. Regimento Comum das Escolas 

Municipais – Exercícios domiciliares/sumário: conforme estabelecido na última reunião, o 

Conselheiro David apresentou a Resolução SE 25, de 1º-4-2016 utilizada pela Diretoria Regional de 

Ensino, após análise do documento, os membros decidiram oficiar a Secretaria Municipal de 

Educação para inclusão de Sumário e  alteração do Regimento das Escolas Municipais,  

adequando-o tendo como referência a resolução apresentada;  2. Solicitação para  publicação na 

Imprensa Oficial do município dos cargos em vacância: Após apreciação e sugestões de 

correções, o ofício será encaminhado ao setor competente para divulgação na Imprensa, também 

será oficializada a Secretaria Municipal de Educação e Diretoria Regional de Ensino para indicações 

de novos representantes dos segmentos vacantes;  3. Divulgação dos atos do Conselho no site da 

Prefeitura: apresentados os  prints da tela do site, foi sugerido a criação de pastas conforme tipo 

de assunto  e as publicações das Atas das reuniões ocorrerão após análise dos membros e 

somente em PDF, foi sugerido e todos concordaram  em disponibilizar o link de acesso ao CME 

para outras instituições como DIRE IF USF FESB; 4. Resumo da Prestação de contas FUNDEB: 

solicitar ao Sérgio Fagundes um resumo da prestação de contas para apresentação na próxima 

reunião. Espaço aberto: Durante o espaço aberto, o Presidente Erick retomou o tema “Violência” 

o qual a conselheira Vasty havia iniciado na última reunião. O Presidente relatou sua participação 

em uma reunião realizada pelo Conselho Municipal da Mulher,  que contou com presença da Drª 

Maria Cristina Zago a qual abordou sobre esse tema,  após o relato, os membros acharam 

relevante a possiblidade de convidá-la para participar de uma reunião do Conselho e 

posteriormente realizar uma palestra com a participação dos Gestores Escolares. 
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Aproveitando a ocasião o conselheiro David convidou a todos para participar da reunião do  

CONSEG(Conselho Comunitário de Segurança de Bragança Paulista) que é realizada sempre na  

última quarta feira do mês, sendo dia 31 de julho. Nada mais havendo a tratar a reunião foi 

encerrada. 

 

 

Prof. Me. José Erick de Souza Lima                                         Heloisa Bethania Castro Fernandes 

Presidente                                                                                        Secretária “ad hoc”  

 


