CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BRAGANÇA PAULISTA

Aos dezesseis dias do mês de maio 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, Vila Aparecida,
reuniram-se os membros do Conselho Municipal de Educação para reunião ordinária, o Presidente
iniciou os trabalhos sobre os seguintes assuntos: 1. Leitura da ata do dia 07/05/2019, 2.
Calendário das reuniões do Conselho: os membros decidiram por unanimidade em realizar
bimestralmente as reuniões ordinárias, ficando agendadas para as seguintes datas: 25/07; 26/09 e
28/11, no período da tarde, às quinze horas, também foi sugerido a divulgação dos atos do
Conselho no site da Prefeitura 3. Modelos de circulares e portarias referentes ao Conselho: posto
para apreciação dos conselheiros o modelo utilizado para convocação de Assembleia para nova
composição do Conselho e as circulares internas; 4.Regimento Comum das Escolas Municipais:
uma Gestora Escolar trouxe ao Conselho uma dúvida com relação ao Regimento, na Secção I dos
Direitos do Educandos Art. 61, inciso XXIII quando refere-se Exercícios Domiciliares, “nos termos
das normas”, (quais normas) outra dúvida é sobre Instrumento de Avaliação

no Ensino

Fundamental e Educação Infantil, também foi sugerida a inclusão de sumário no Regimento, isto
posto, ficou decidido retornar essas questões na próxima reunião, visto que alguns conselheiros
fariam um levantamento sobre os apontamentos: coube à conselheira Vasty verificar o histórico
da elaboração do Regimento, a Conselheira Flavia consultar o NAPA sobre os Instrumentos de
Avaliação,

o Conselheiro David apresentar

o regimento utilizado na rede

Estadual, e

posteriormente o conselho notificará a SME para inclusão do Sumário. 5. Legislação que
regulamenta a composição do Conselho no município: foi apresentada a Lei nº 2921 de
02/05/1996 que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Educação e o Decreto nº 12.097
de 12/08/2002 que aprova o regimento interno do Conselho, os membros solicitaram que esses
documentos fossem enviados por e-mail para melhor análise. 6. Prestação de contas – FUNDEB,
apresentado um demonstrativo resumo referente à reunião de prestação de contas que houve em
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26/04 em conjunto com o Conselho do FUNDEB. Espaço aberto: A conselheira Vasty destacou a
importância dos projetos escolares e parcerias diversas na prevenção à violência. Ações como
PROERD (projeto da Policia Militar), Cartaz da Paz (projeto do Lions Club) capacitação de
profissionais da área da educação dentre outros. Aproveitando o momento o Conselheiro David
que também é membro do CONSEG (Conselho Comunitário de Segurança de Bragança Paulista)
convidou a todos a participarem das reuniões que acontecem na última quarta-feira do mês. Não
havendo nada mais a tratar a reunião foi encerrada.
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