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Aos trinta dias do mês de maio de dois mil e dezenove, às oito horas e trinta minutos, 

nas dependências da Escola Municipal São João Batista situada a Rua Sebastião 

Barbosa de Oliveira Qd. 22 Lt. 02 Centro- Brazabrantes-Go reuniram-se os membros do 

Conselho de Monitoramento do PME- Plano Municipal de Educação, juntamente com 

o Auditor do TCM-GO-Tribunal de Contas Municipal Sr. Roberto de Carvalho Coutinho. 

A Professora e Membro do Conselho Sr. Nubia Nunes Da Silva iniciou a reunião 

saudando a todos os presentes e avisando que devido a outros compromissos o 

Secretario Wellington de Paula Brandão se encontraria ausente nessa reunião. Após as 

boas vindas e o comunicado, a Sr. Nubia Nunes da Silva apresentou a pauta da reunião 

e sua ordem cronológica a ser seguida. Dada a palavra ao Auditor Sr. Roberto Coutinho 

que iniciou sua fala relembrando toda a caminhada feita ao longo desse tempo e 

destaca as tarefas que ainda não foram realizadas ou concluídas. A primeira tarefa 

aborda foi sobre o andamento do espaço virtual do PME junto ao site oficial da 

Prefeitura Municipal de Brazabrantes, que tem como objetivo e ideia central a criação 

de um espaço, onde oferece ao seu leitor, informação de qualidade, organização em 

cada pasta direcionada ao PME e acessibilidade aos seus internautas. Ademais, foi 

discutido sobre as organizações das atas, metas e outros documentos para suprir o site 

sendo aprovado por todos os presentes os prazos para que sejam entregues e a 

colaboração de cada responsável visto que as tarefas estão interligadas, outro assunto 

abordado foi à consonância entre a lei municipal e federal que é de extrema 

importância para o desenvolvimento do projeto logo, é importante que nas próximas 

reuniões estejam concluídas. Finalizando os assuntos da pauta foi aprovado por todos 

a ideia de que cada reunião, a Ata será digitalizada e enviada no feito para discutir e 

informar sobre o PME de Brazabrantes  na plataforma de comunicação WhatsApp com 

a finalidade de que todos tenham acesso no que foi feito em cada reunião. Nada a 

mais a declarar lavrou-se a presente ata que após ser lida e aprovada vai por todos 

assinado;  


