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Aos treze dias do mês de agosto de dois mil e dezenove, reuniram-se nas dependências da 

Escola Municipal São João Batista situada a ruas Sebastião Barbosa De Oliveira Qd. 22 Lt. 02 

Centro-Brazabrantes-Go reuniram-se os membros do Conselho de Monitoramento do PME- 

Plano de educação. Abrimos às oito horas com o oferecimento do café da manhã e logo após 

fomos direcionados ao primeiro momento com a exposição do portal do PME de Brazabrantes, 

sendo este apresentado pelo Sr. Warley Jean da Silva Guimaraes membro da equipe. Foi 

apresentado o portal do TCM-Tribunal de Contas Municipais pelo Auditor Sr. Roberto de 

Carvalho Coutinho onde mostra o PME dos municípios: Brazabrantes, Nova Veneza e 

Aragoiânia. Logo após o Auditor do TCM Sr. Roberto de Carvalho Coutinho explanou sobre a 

necessidade da atualização do portal e cabe a responsabilidade de toda comissão e equipe 

técnica para a manutenção do mesmo. Foi questionada a ausência dos outros participantes já 

que apenas seis representantes compareceram. Destacou-se a alteração do decreto de 

nomeação dos membros da comissão do município sendo que o atual não compõe um 

representante dos professores do município e estado, bem como dos diretores das escolas 

estaduais. Foi se deliberado que a comissão fará uma reunião junto ao TCM e os Professores 

onde tenham a oportunidade de participar e compreenderem o projeto que está em vigor. 

Observou-se que os relatórios junto ao portal devem ser atualizados anualmente, porém pode-

se destacar em relatórios preliminares com as mudanças. Destacou-se a extrema importância 

de reunir com os professores, pais, alunos, vereadores e demais interessados e expor o portal 

para que todos tenham acesso ao que foi desenvolvido durante toda a ação do TCM, junto a 

Educação do Município de Brazabrantes. Foi solicitado pelo auditor os decretos ou portarias 

para atualizar tanto o site do TCM quanto do PME de Brazabrantes. Expõe-se a extrema 

necessidade de propor uma reunião democrática para a escolha de um representantes e um 

suplente da área da educação para a comissão. A vereadora Jossiane de Souza se dispôs a 

convocar os demais vereadores, secretários e prefeitos para sanar as eventuais dificuldades 

encontradas na lei atual do C.M.E sendo necessárias as mudanças cabíveis como: a criação e 

funcionalidade do Conselho Municipal de educação. Nada mais a declarar lavrou-se a Ata 

presente e vai por todos assinada: 


