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ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BRAGANÇA PAULISTA  

 

Aos vinte e sete dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte, às quinze horas, na Sala de 

Reuniões da Câmara Municipal de Bragança Paulista, situada à Praça Hafiz Abi Chedid, nº 125 , 

Jardim América, reuniram-se os membros do Conselho Municipal de Educação para tratar dos 

seguintes assuntos: 1. Leitura da ata da reunião do dia 28/11/2019; 2. Análise e apreciação dos 

quadros de aplicação dos recursos destinados a Educação, referente ao quarto trimestre do ano de dois mil 

e dezenove. Para explicação dos dados contábeis e financeiros contamos com a presença do Assessor de 

Gabinete Sérgio Fagundes, que iniciou com uma breve explanação sobre a base legal do conselho do 

FUNDEB – Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica.   Apurou-se que neste período a 

arrecadação, acumulada, do FUNDEB até 31/12/2019  foi de R$ 69.099.933,54 (Sessenta e nove milhões e 

noventa e nove mil, novecentos e trinta e três reais e cinquenta e quatro centavos) mais rendimento de 

aplicação financeira de R$ 189.219,20 (Cento e oitenta e nove mil, duzentos e dezenove reais e vinte 

centavos)totalizando R$ 69.289.152,74 (Sessenta e nove milhões, duzentos e oitenta e nove mil, cento e 

cinquenta e dois reais e setenta e quatro centavos). Considerando a legislação de aplicação mínima em 

Profissionais do Magistério (60%)  de R$ 46.981.248,19 (Quarenta e seis milhões, novecentos e oitenta e 

um mil, duzentos e quarenta e oito reais e dezenove centavos) e o mínimo a ser aplicado no exercício 

(95%) de R$ 65.824.695,10 (Sessenta e cinco milhões, oitocentos e vinte e quatro mil, seiscentos e noventa 

e cinco reais e dez centavos).  Informamos que o total geral do FUNDEB foi: empenhado e liquidado: R$ 

66.870.295,05 (Sessenta e seis milhões, oitocentos e setenta mil, duzentos e noventa e cinco reais e cinco 

centavos) e pago:  R$ 64.701.126,10 ( Sessenta e quatro milhões, setecentos e um mil, cento e vinte e seis 

reais e dez centavos). Foi apresentado o quadro de RECEITAS DE RECURSOS PRÓPRIOS arrecadados até 

31/12/2019 de R$ 402.765.134,25 (Quatrocentos e dois milhões, setecentos e sessenta e cinco mil, cento e 

trinta e quatro reais e vinte e cinco centavos), obrigatoriedade de aplicação de (25%) valor de R$ 

100.691.283,56 (Cem milhões, seiscentos e noventa e um mil, duzentos e oitenta e três reais e cinquenta e 

seis centavos),  foi empenhado o total de R$ 109.536.896,18 (Cento e nove milhões, quinhentos e trinta e 

seis mil, oitocentos e noventa e seis reais e dezoito centavos), Liquidado R$ 107.612.786,62 (Cento e sete 

milhões, seiscentos e doze mil, setecentos e oitenta e seis reais e sessenta e dois centavos) e pagos: R$ 

104.738.124,66 (Cento e quatro milhões, setecentos e trinta e oito mil, cento e vinte e quatro reais e 
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sessenta e seis centavos). Outras Receitas adicionais provenientes do Estado e União totalizaram: R$ 

22.719.668,47 ( Vinte e dois milhões, setecentos e dezenove mil, seiscentos e sessenta e oito reais e 

quarenta e sete centavos).  Após demonstração dos quadros financeiros, como não houve manifestação 

dos Conselheiros,  o Assessor de Gabinete Sérgio Fagundes finalizou a prestação de contas do 4º trimestre 

de 2019, o Presidente do Conselho deu continuidade à pauta. 3. Denúncia sobre funcionamento irregular 

de escola de Educação Infantil, os membros concordaram em notificar a Secretaria Municipal de Educação 

para diligência; 4. Eleição para o próximo biênio, a Secretária Heloisa  apresentou os modelos de 

documentos utilizados em outras eleições para apreciação dos Conselheiros e definição do processo 

eleitoral. Após análise dos documentos e com  tempo hábil para o procedimento, todos concordaram em 

seguir o mesmo processo eleitoral  do ano de 2016. Nada mais havendo a tratar, o Presidente deu-se 

por encerrada  a reunião. 

 

 

Prof. Dr. José Erick de Souza Lima 

Presidente do Conselho Municipal de Educação 

 

 

Heloisa Bethania Castro Fernandes                                                                                                     
Secretária “ad hoc” 

 

 

 

 


