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Ata da reunião ordinária de número quatrocentos e noventa e seis do 1	
Conselho Municipal de Educação de Sorocaba (CMESO), realizada em vinte e 2	
um de março do ano de dois mil e dezoito, na sala de reuniões da sede dos 3	
conselhos da Secretaria da Educação (SEDU), às nove horas, quarta reunião 4	
ordinária do corrente ano. A reunião foi presidida pelo Sr. Presidente do 5	
CMESO, Professor Doutor Alexandre da Silva Simões, que abre os trabalhos 6	
com o expediente do dia, a saber: Verificação das presenças: presentes os(as) 7	
Conselheiro(a)s: Alexandre da Silva Simões, Danieli Casare da Silva Moreira, 8	
Everton de Paula Silveira, José Eduardo de Carvalho Prestes, Lindalva Maria 9	
Pereira de Oliveira, Maria José Antunes R. R. da Costa, Miriam Cecília Facci, 10	
Neusa de Oliveira Moraes, Rafael Ângelo Brunhi Pinto, Scarlet Aparecida 11	
Gracia, Solange Aparecida da Silva Brito, Valderez Luci Moreira Vieira Soares, 12	
Isabel C. D. M. Cardoso e Marilda Aparecida Corrêa. Confirmado quórum, o Sr. 13	
Presidente acolheu os presentes com votos de boas-vindas, desejando a todos 14	
um ano de muito sucesso no ano que se inicia. Leitura e aprovação da ata da 15	
última reunião ordinária (494ª): ata encaminhada por e-mail e aprovada com 16	
duas considerações de ajuste: indicação numérica da ata aprovada: onde foi 17	
registrado “quatrocentos e noventa e seis”, registre-se “quatrocentos e oitenta 18	
e quatro” e, acrescentar justificativa de ausência da Cons.ª. Scarlet Aparecida 19	
Gracia. Palavra da Presidência: O Sr. Presidente Prof. Dr. Alexandre da Silva 20	
Simões informou que foi localizada a ata de criação do CMESO; há intenção 21	
de convidar os presentes, ainda vivos, da reunião de criação do CMESO para 22	
participarem da seção solene, que se acontecerá em comemoração à 23	
realização da reunião ordinária de número quinhentos. Cópia da referida ata 24	
circulou entre os presentes para conhecimento; O Sr. Vice-Presidente, Cons.º. 25	
Rafael Ângelo Brunhi Pinto lembrou dos trabalhos da Comissão de revisão do 26	
Regimento Interno do CMESO, estabelecendo como prazo estendido para 27	
contribuições, até vinte e seis de março de dois mil e dezoito; Palavra dos 28	
membros: Os nobres conselheiros declinaram da possibilidade de 29	
manifestação em virtude da presença de representantes da comunidade. 30	
Palavra da comunidade: Estiverem presentes na reunião ordinária: Luciana da 31	
S. Marcelino; Mariana Cardoso dos Santos; Tatiane do Nascimento Gonçalves 32	
Ribeiro; Cíntia Aparecida M. Maxias, apresentando-se como representantes de 33	
um grupo de cidadãos que foram “aprovados e classificados em concursos 34	
públicos vigentes”, que aguardam serem chamados (Professor de Educação 35	
Básica I e Auxiliares de Educação). Edson Segamarchi dos Santos – do 36	
Conselho Municipal de Educação de Votorantim. Susi Mara Jorge e Roseli 37	
Aparecida da Silva, servidoras públicas municipais da cidade de Sorocaba 38	
aposentadas. De forma geral, a exceção do Sr. Edson Segamarchi dos 39	
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Santos, que não fez uso da palavra, as demais apresentaram preocupação 40	
com a situação de sucateamento da educação, que atualmente se observa; 41	
falta de funcionários; estagiários em desvio de função; escolas funcionando 42	
com professores eventuais de forma rotativa; precarização do atendimento; 43	
externaram a situação de denúncias aos Ministério Público (MP); preocupação 44	
com a Gestão Compartilhada (terceirização) que não se sabe quando e como 45	
será implantada; apresentaram preocupações quanto a não “reposição” de 46	
servidores que se aposentaram, foram exonerados, entre outras situações de 47	
vacância temporária ou definitiva; apresentaram preocupações com a 48	
dificuldade de vínculo afetivo que o trabalho com eventuais desfavorece em 49	
relação à rotina pedagógica e atendimento aos alunos; uma das 50	
representantes das “aprovados e classificados em concursos públicos 51	
vigentes”, A Sra. Tatiane do Nascimento Gonçalves Ribeiro, apresentou-se 52	
também, como mãe de aluno da rede pública municipal de Sorocaba e 53	
destacou  que está extremamente preocupada com a qualidade do serviço que 54	
vem sendo ofertado, visto o sucateamento da educação. A referida 55	
professora/mãe apontou a necessidade de contar com o CMESO para 56	
acompanhar e cobrar ações da administração pública municipal. A Prof.ª. 57	
Roseli Aparecida da Silva, que se apresentou como servidora pública 58	
aposentada, informou que foi uma das responsáveis pela implementação do 59	
primeiro modelo de Educação em Tempo Integral na rede pública municipal de 60	
ensino. Informou que, na ocasião, a proposta foi apresentada para apreciação 61	
e aprovação do CMESO. Apresentou detalhes da proposta inicial; falou das 62	
ações formativas e monitoramento da aprendizagem, bem como do modelo 63	
pedagógico e, ainda nas parcerias com empresas terceirizadas, traçando um 64	
histórico de como se deu a implantação das Escolas em Tempo Integral, na 65	
ocasião conhecidas como “OFICINAS DO SABER”. As representantes das 66	
“aprovadas e classificadas em concursos públicos vigentes”, apontaram 67	
questões de diferenças salariais entre o salário base do Professor de 68	
Educação Básica I (PEB I) na prefeitura municipal de Sorocaba e piso nacional 69	
salarial das Organizações Sociais (OS) que possivelmente assumirão 70	
enquanto Gestão Compartilhada, citando fala da Sr. Marta Regina Cassar, em 71	
audiência pública realizada no mês corrente. Elas entregaram cópia de 72	
reportagens veiculadas na mídia que foram utilizadas para fundamentarem as 73	
preocupações apresentadas. Esses documentos serão digitalizados e 74	
comporão, como anexos, a presente ata. Segue lista do que foi entregue: 75	
cópia de capa do Jornal do Munícipio de vinte e um de Fevereiro do corrente 76	
ano, em que traz como manchete “Secretaria da Educação realiza integração 77	
de 883 novos estagiários”; Matérias veiculadas no Jornal Cruzeiro do Sul nos 78	
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dias quatro, dezesseis e vinte e quatro de março com as seguintes manchetes: 79	
“Sindicato dos Servidores entrará com representação no MP contra a Sedu”; 80	
“MP recebe denúncias de irregularidades na educação” e, “Gestão 81	
compartilhada em 28 escolas preocupa professores”. E ainda, chamada do 82	
canal G1 Sorocaba e Jundiaí, datada de treze de março do corrente ano, 83	
atualizado às vinte e uma horas e um minuto, cuja manchete aponta “MP 84	
apura contratação de estagiários em creches municipais de Sorocaba”, 85	
enfatizando a preocupação com a falta de transparência da administração 86	
municipal, bem como a falta de dados explícitos acerca dos números reais de 87	
cargos em vacâncias e que aguardam nomeações dos aprovados e 88	
classificados em concursos públicos vigentes. A Prof.ª. Roseli Aparecida da 89	
Silva, complementando a fala das demais, enfatizou a importância do processo 90	
formativo para com os servidores da educação, foco sempre considerado 91	
quando da implantação do Programa Oficina do Saber e, que, a seu ver, se 92	
perderá no caso de haver uma terceirização e/ou gestão compartilhada, 93	
enfatizando que que as crianças serão as mais prejudicadas. A Cons.ª. Isabel 94	
Cristina Dias de Moraes Cardoso solicitou a palavra, apresentando-se como 95	
representante da Secretaria da Educação (SEDU), enquanto Gestora de 96	
Desenvolvimento Educacional e conselheira municipal. Destacou que há 97	
dados históricos levantados e registrados, em especial, referente a vacância 98	
de cargos e que, considerando que hoje observa-se que estagiários estão 99	
atuando na função de auxiliares de educação, há um tempo de organização 100	
para apropriação da situação, proposições e encaminhamentos que visem a 101	
regularização necessária da situação. A referida conselheira enfatizou que 102	
outro ponto a ser ressaltado é o papel dos estagiários que estão vinculados ao 103	
Ensino Fundamental atuando nos anos iniciais de alfabetização, que não 104	
sugerem precarização do trabalho docente, sendo que montam um número 105	
significativos do coeficiente de estagiários vinculados à SEDU. O terceiro 106	
ponto, que a referida conselheira apontou foi que na expectativa de Gestão 107	
Compartilhada estarão previstos nos termos de referência itens que 108	
asseguram, por exemplo, processo seletivo para acesso às vagas para 109	
atuação via Organizações Sociais. Sra.Luciana da S. Marcelino ressaltou, mais 110	
uma vez a preocupação com os alunos que estão vivendo a rotatividade dos 111	
professores eventuais, enfatizando que de acordo com informações não 112	
oficiais, chegam a aproximadamente setenta turmas na situação de não ter um 113	
professor vinculado a turma, sendo atendida com professores eventuais 114	
rotativos. A Prof.ª. Roseli Aparecida da Silva destacou que além do aluno, o 115	
servidor/profissional também perde enquanto “carreira” e possibilidades 116	
funcionais. O Cons.º. Everton de Paula Silveira manifestou-se refletindo sobre 117	
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o que versa a Constituição Federal acerca da necessidade do provimento dos 118	
cargos públicos por meio de concurso público. Apontou o panorama de 119	
crescimento e expansão da rede que leva à necessidade de adequação do 120	
quadro de servidores. Apontou ainda, que há lei que garante acesso às 121	
informações públicas,  (Lei 12527/2011 – Regula acesso a informações 122	
previsto no inciso XXXIII do art. 5º, no inciso II do § 2º do art. 216 da 123	
Constituição Federal; altera a Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990; 124	
revoga a Lei 11.111, de 5 de maio de 2005, e dispositivos da Lei nº 8.159, de 8 125	
de janeiro de 1991; e dá outras providências); apontou ainda que se no edital 126	
está previsto que aquele concurso previa o provimento de vagas de vacância e 127	
cargos criados, o judiciário é um caminho para que os direitos sejam 128	
preservados; O Cons.º. fez uma reflexão acerca de todo processo que se 129	
observa no município atualmente, em especial, sobre o fato dos estagiários 130	
estarem ocupando e atuando a função dos auxiliares de educação, evidência 131	
apontada na manifestação da Prof.ª. Isabel Cristina Dias de Moraes Cardoso; 132	
O Cons.º. ainda indicou a importância de que se aguarde a manifestação do 133	
Ministério Público, visto que todas essas demandas foram apresentadas ao 134	
referido órgão. O Sr. Presidente, Prof. Dr. Alexandre da Silva Simões, informou 135	
sobre o evento agendado para dia onze de abril, “Debates Sobre Educação”, 136	
cuja temática será “O papel dos estagiários nas instituições educativas: limites 137	
e possibilidades”, enfatizando a importância de os presentes, representantes 138	
da comunidade, compareçam, acompanhem e contribuam com a discussão. O 139	
Cons.º. Everton de Paula Silveira informou que  a supervisão de ensino 140	
realizou estudos que levantou o déficit do número de auxiliares de educação 141	
na rede, bem como o número de estagiários que estão atuando como 142	
“cuidadores” na rede, compartilhando que o panorama obtido foi encaminhado 143	
à Secretária Marta Regina Cassar e será reapresentado ao recém nomeado 144	
secretário da educação, Prof. Mário Luiz Nogueira Bastos; O conselheiro 145	
finalizou sua participação enfatizando o compromisso do CMESO no 146	
acompanhamento das questões aqui apresentadas. A Sra. Tatiane do 147	
Nascimento Gonçalves Ribeiro enfatizou que, no que se refere aos cuidadores 148	
a secretaria municipal de educação tem contrato com uma empresa 149	
terceirizada e deveria ser a partir desse contrato o envio de cuidador adequado 150	
aos casos de situações de necessidades educacionais especiais. A Sra. 151	
Luciana da S. Marcelino destacou a preocupação de ver as “promessas” feitas 152	
em tempo de campanha não serem “sustentadas” ou cumpridas, trazendo uma 153	
reflexão do panorama político atual, apontando que a troca de secretários 154	
pode ser entendida como manobras para retardar as respostas à questões 155	
formalizadas pelo Sindicato, acerca dos processos de terceirização tanta da 156	



	

 
PREFEITURA DE SOROCABA	
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	

SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO	
 

CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SOROCABA	
	

_____________________________________________________________________________________________________________	
Conselho	Municipal	de	Educação	de	Sorocaba	(CMESO).	Instituído	pela	Lei	Municipal	n°	4574/94,	

alterada	pela	Lei	Municipal	n°	6754/02.		
www.cmeso.org		

5	

Educação e Saúde. O Sr. Presidente Prof. Dr. Dr. Alexandre da Silva Simões e 157	
a Consª. Isabel Cristina Dias de Moraes Cardoso enfatizaram que a troca de 158	
secretários não desobriga a prefeitura de garantir o cumprimento de prazos 159	
para respostas de requerimentos oficiais. A Consª. Isabel Cristina Dias de 160	
Moraes Cardoso, apontou ainda que na estrutura da prefeitura há uma 161	
secretaria que responde pelo quadro de funcionários, que não é a Secretaria 162	
da Educação, tampouco a da Saúde. O Cons.º. José Eduardo de Carvalho 163	
Prestes contribuiu com a reflexão acerca do direito de nomeação para vagas 164	
em vacância, daqueles que estão aprovados e classificados em concurso 165	
públicos vigentes e, aguardam o chamamento para nomeação, informando a 166	
importância de que ao se buscar o judiciário deve-se fazê-lo individualmente 167	
para não deixar o processo anda mais moroso. O Cons.º. Everton de Paula 168	
Silveira enfatizou que quando há uma ameaça de direito o judiciário é o órgão 169	
a que se deve recorrer, enfatizando ainda, que pela lei de transparência os 170	
dados do quadro de cargos em vacância podem ser levantados. A Cons.ª. 171	
Miriam Cecília Facci pronunciou-se como muito feliz pelo movimento de 172	
cobrança de que os dados sejam externados, visando o direito público e, 173	
enfatizando, a importância de que todos se envolvam nos debates até ali 174	
apresentados, entre outros que se fazem necessários. O Cons.º. Rafael 175	
Angelo Bunho Pinto enfatizou o quanto a população está refém dessas 176	
situações em que não são priorizadas Políticas Públicas que realmente vão ao 177	
encontro das necessidades da comunidade, bem como pela falta de 178	
transparência na disponibilização de diferentes dados e informações 179	
imprescindíveis para o acompanhamento crítico dos projetos e programas, que 180	
muitas vezes não se sustentam. A Cons.ª. Solange Aparecida da Silva Brito 181	
parabenizou o grupo de representantes dos “aprovados e classificados em 182	
concursos públicos vigentes” pela iniciativa, não só de organização, mas 183	
também por terem vindo buscar voz em um espaço legitimado às discussões e 184	
reflexões da educação, como CMESO. Colocou-se totalmente favorável à 185	
causa de todos a quem representam, destacando que acredita na importância 186	
de que os quadros de servidores sejam completos, o mais rápido possível, 187	
mas apresentou como o estagiário estar nas instituições educacionais é 188	
importante do ponto vista formativo. Fez algumas considerações, do ponto de 189	
vista de quem pesquisa a temática, enfatizando que há que se ter cuidado em 190	
não “demonizar” uma questão, extremamente complexa, esquecendo-se que 191	
por trás dela há um sujeito que necessita daquela oportunidade, não somente 192	
porque que há um incentivo financeiro (bolsa) e porque muitas vezes é desse 193	
incentivo que lhes é garantida a passagem da ônibus para irem para a 194	
faculdade e/ou para comprarem livros e materiais que lhes deem condições de 195	
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concluírem o curso de graduação, mas essencialmente pelo aspecto formativo 196	
e corresponsabilidade para com a formação iniciais dos futuros docentes, que 197	
deve ser compromisso dos sistemas de ensino, sejam públicos ou privados. 198	
Destacou alguns teóricos que defendem essa experiência como parte 199	
importante do processo formativo dos futuros docentes. Por fim, apontou 200	
algumas considerações e percepções fruto de estudos em programa de 201	
mestrado, que indicam a importância de que seja revista e mudada a lógica da 202	
participação dos estagiários nas instituições educacionais: hoje eles estão a 203	
serviço de uma sistema que tem problemas com déficit em seu quadro de 204	
funcionários, mas se o foco for a formação inicial e a corresponsabilidade para 205	
com o futuro docente que estará atuando como profissional nos sistemas de 206	
ensino, quando formados, deveríamos ver os sistemas à serviço da formação 207	
dos estagiários. Nesse sentido, o Cons.º. Rafael Angelo Bunhi Pinto, 208	
expressou sua preocupação com o que está sendo dito à comunidade sobre 209	
os estagiários, como se eles fossem indesejados nas instituições educacionais 210	
e do quanto isso é perigoso e injusto frente as possibilidades formativas que 211	
projetos de inserção profissionais podem ter. O conselheiro destacou ainda o 212	
novo documento do MEC que orienta os processos de recadastramento e 213	
reconhecimentos de instituições e cursos de nível superior que na versal atual, 214	
publicada recentemente, aponta como obrigatório que o professor orientador 215	
de estágio, da instituição de ensino superior, acompanhe, em campo, como 216	
acontecem os estágios e que papeis seus alunos estão desempenhando 217	
enquanto estagiários. A Cons.ª. Danieli Casare Silva Moreira se pronunciou 218	
apresentando sua experiência enquanto diretora de creche. Enfatizou a 219	
importância de que o quadro de auxiliares seja garantido, no que se refere à 220	
proporção adulto X criança, e que os estagiários estejam nas creches, de fato, 221	
como profissionais em formação e não como “mão de obra barata”; destacou 222	
ainda que é muito importante que as ações que envolvem tais reivindicações 223	
sejam organizadas, no entanto, enquanto defensora da primeiríssima infância, 224	
causa-lhe preocupação que, em tempos em que todos os documentos oficiais 225	
apontam que todos os atores das instituições de educação infantil devam ser 226	
professores, reivindicar um quadro completo de auxiliar demonstra o quão 227	
longe estamos de realmente lutarmos por uma educação infantil de qualidade 228	
que respeite a mais importante fase do desenvolvimento humano, que é a 229	
primeiríssima infância, bem como defender um projeto de creche que 230	
ultrapasse o assistencialismo e realmente seja visto como um direito da 231	
criança enquanto sujeito em desenvolvimento e não um direito da mãe que 232	
trabalha. A Cons.ª. Isabel Cristina Dias de Moraes Cardoso apresentou 233	
recente estudo, feito por ela, acerca da creche da USP que tem em sua 234	
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organização um grande número de estagiários, no entanto todos estão 235	
acompanhados diretamente pelos professores da universidade. A Cons.ª. 236	
Danieli Casare Silva Moreira reiterou a fala de que, considerando os 237	
documentos oficiais, é muito triste estarmos, ainda, “brigando” para termos 238	
auxiliares de educação quando na verdade deveríamos estar defendendo 239	
qualidade na educação infantil e assim cobrar que somente professores 240	
atuassem nas creches. A Sra. Tatiane do Nascimento Gonçalves Ribeiro 241	
apontou que muitos dos auxiliares de educação são formados em Pedagogia 242	
e/ou buscam conhecimentos específicos durante a preparação para os 243	
concursos públicos. As conselheiras Danieli Casare Silva Moreira e Miriam 244	
Cecília Facci enfatizaram que muitas podem realmente buscar conhecimentos 245	
e formação específica, mas o fazem por iniciativa própria e não como 246	
exigência para o ingresso à atuação nas creches e que isso faz toda a 247	
diferença quando se pensa na valorização da carreira e na qualidade do 248	
serviço ofertado nas creches. O Sr. Presidente, apontando sua preocupação 249	
com o cumprimento da ordem do dia, solicitou sugestões de encaminhamentos 250	
para as questões apresentadas pelos representantes da comunidade, 251	
ratificando que todas as temáticas ali indicadas, tem sido pauta de discussão, 252	
reflexão e estudos do CMESO, inclusive com algumas ações importantes, 253	
citando, a atuação do CMESO na análise do PPA – Plano Plurianual e LOA – 254	
Lei Orçamentária Anual, em que houve ajustes nas dotações orçamentárias, 255	
com retiradas de projetos, que não se fazia compreender pelos documentos 256	
apresentados e que oportunizou ao CMESO orientar metodologia de 257	
apresentação de projetos a serem implantados na educação, com 258	
encaminhamento à apreciação e parecer do referido conselho.  Uma das 259	
sugestões apresentadas foi a possibilidade de que o novo Secretário da 260	
Educação seja convidado para participar da próxima reunião do CMESO a 261	
partir de pauta e oficialização de pontos específicos, sendo destacado a 262	
questão da Gestão Compartilhada e estagiários, duas das grandes 263	
preocupações trazidas pelos visitantes. A Prof.ª Roseli Aparecida da Silva 264	
apontou que os projetos solicitados à secretaria devem ser para além da 265	
dimensão teórica. O Sr. Presidente contemplou detalhes da deliberação do 266	
CMESO que indicou quais são os dados referentes a projetos e programas a 267	
serem encaminhados de forma que seja possível uma análise que contemple 268	
aspectos teóricos, de relevância, de sustentabilidade orçamentária a curto, 269	
médio e longo prazo. Retomadas as propostas de encaminhamentos foi posta 270	
em votação o convite para que o Sr. Secretário participe da próxima reunião, 271	
conforme citado acima, sendo o encaminhamento aprovado por unanimidade. 272	
Outros encaminhamentos foram apresentados: que a SEDU, e o Sr. Secretário 273	
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da Educação, estejam presentes no “Debates Sobre a Educação”; que seja 274	
enviado ofício ao novo secretário da educação  ratificando que o CMESO 275	
aguarda a chegada do projeto de terceirização ou gestão compartilhada; oficiar 276	
o judiciário, em convite, na pessoa da Promotoria da vara da infância e da 277	
juventude para participarem do “Debates Sobre a Educação” no dia onze de 278	
abril; que seja constituída uma comissão de membros do CMESO para visita in 279	
loco a algumas creches e escolas municipalizadas que estão atendendo sem 280	
estrutura mínima, funcionando sem equipes gestoras e com professores 281	
eventuais. Colocada em votação não houve contrários as propostas, sendo 282	
aprovadas. No que se refere a formação da comissão para visitas às creches, 283	
configurou-se com os seguintes membros que se voluntariaram: Cons.ª. 284	
Miriam Cecília Facci, Cons.ª. Valderez Luci Moreira Vieira Soares e Cons.ª. 285	
Lindalva Maria Pereira de Oliveira e, a Cons.ª. Suplente Marilda Aparecida 286	
Corrêa, que se apresentou como voluntária. Foram feitas algumas reflexões, 287	
para auxiliar o planejamento das ações da comissão, sobre a rotina da creche 288	
e os melhores horários para que a visita seja realizada ficando acordada que a 289	
comissão planejará roteiro para essas visitas. Encerrada a participação dos 290	
membros da comunidade despediram-se com agradecimentos e 291	
congratulações mútuos, de um lado pela abertura de espaço e possibilidade 292	
para que fossem ouvidas, bem como pelo acolhimento e disponibilidade de 293	
cada conselheiro e, de outro, pelo reconhecimento do CMESO enquanto 294	
colegiado parceiro e aberto a aproximação e acolhimento às demandas da 295	
comunidade. Ficou acordado que o registro das falas dos representantes da 296	
comunidade captados e transcritos por quem esteve secretariando a reunião, 297	
serão encaminhados aos interessados, por e-mail, visando considerações e 298	
aprovação. Havendo considerações complementares às externadas durante a 299	
reunião ordinária, estas passarão a compor a ata na categoria de anexos.  300	
Ordem do dia: Referendo à inclusão no programa “Debates sobre Educação” 301	
da discussão referente à Lei nº 10.639/2003 (número dez mil seiscentos e 302	
trinta e nove de dois mil e três), que tornou obrigatória a inclusão no currículo 303	
da rede de ensino da História e Cultura Africana e Afro-Brasileira, ação em 304	
parceria com o “Conselho Municipal de Participação e Desenvolvimento da 305	
Comunidade Negra de Sorocaba”: o Sr. Presidente, Prof. Dr. Alexandre da 306	
Silva Simões, apresentou como se deu a reunião de aproximação e parceria 307	
entre os referidos conselhos; informou sobre o evento agendado para o dia 308	
vinte e nove de março a partir das dezenove horas na sede da Secretaria de 309	
Igualdade e Assistência Social (SIAS); colocada a necessidade de que haja 310	
um representante do CMESO compondo a mesa de debates, por indicação, 311	
sem contrários, foi deliberado que tal representatividade se fará na pessoa da 312	
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Cons.ª. Marilda Aparecida Corrêa; foi apresentada, ainda, a possibilidade de 313	
que seja feito convite à Prof.ª. Gisele Karin de Moraes, pesquisadora da 314	
temática, sendo a sugestão aprovada por unanimidade. Encaminhamentos 315	
referentes ao programa “Debates sobre Educação – o papel do estagiário na 316	
educação – limites e possibilidades”: a Cons.ª. Solange Aparecida da Silva 317	
Brito informou que fez contato com a Prof.ª. Dra. Bárbara Cristina Moreira 318	
Sicardi Nakayama que agradeceu o convite e informou que não ter 319	
possibilidade de contribuir na data informada, onze de abril, indicando 320	
disponibilidade para o dia treze de abril. Não sendo possível a mudança na 321	
data a referida professora indicou a Prof.ª. Dra. Rosa Aparecida Pinheiro, 322	
orientadora de estágio, do curso de pedagogia, na Universidade Federal de 323	
São Carlos Sorocaba (UFSCar/Sorocaba), já tendo feito articulação com 324	
mesma que informou disponibilidade e interesse para participar. Deliberada a 325	
proposta de alteração de data, foi rejeitada pelo pleno, sendo mantida o dia 326	
onze de abril. Quanto ao local do evento, considerando a negativa da SEDU 327	
de realização no salão de eventos do Centro de Referência em Educação 328	
(CRE), colocadas as possibilidades de parcerias com os auditórios da UNESP, 329	
SENAC, Biblioteca Municipal, Fundação Ubaldino do Amaral; Teatro da EM 330	
Getúlio Vargas; e, anfiteatro da Faculdade Anhanguera, considerando ampla 331	
discussão sobre localização, estacionamento, possibilidade de público 332	
agregado, e a manifestação da Cons.ª. Isabel Cristina Dias de Moraes 333	
Cardoso que solicitou tempo para compreender a negativa de utilização do 334	
CRE e assumiu  compromisso de tentar reverter o quadro de indisponibilidade 335	
daquele espaço à utilização do CMESO, com a consideração do Sr. Presidente 336	
de que há uma expectativa de aproximação e parceria do conselho com a 337	
SEDU e tal negativa traz um desconforto quanto a tal expectativa, ficou 338	
deliberado que: a primeira opção continua sendo o auditório do CRE, sendo 339	
que se aguardará devolutiva da Cons.ª. Isabel Cristina Dias de Moraes 340	
Cardoso; em se mantendo a negativa, como segunda opção fica o anfiteatro 341	
da Faculdade Anhanguera visto que a possibilidade de envolver estudantes e 342	
estagiários do curso de pedagogia no debate, posição esta defendida pela 343	
Cons.ª. Danieli Casare Silva Moreira entre outros conselheiros. 344	
Disponibilização online de pautas e atas na página do CMESO: o Sr. 345	
Presidente apresentou proposta de que as pautas e atas das reuniões 346	
ordinárias, após aprovadas e assinadas, passem a ser publicadas no site do 347	
CMESO como forma de transparência dos assuntos discutidos nas reuniões 348	
ordinárias e como estratégia de aproximação dos trabalhos desenvolvidos no 349	
âmbito do CMESO à comunidade que cada vez mais tem acessado o site e, 350	
solicitado o envio de materiais e notícias do conselho. Colocada em votação, a 351	
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proposta foi aprovada por unanimidade, ficando a publicação online autorizada 352	
para todas as atas passadas e futuras do CMESO, exceto as atas das 353	
reuniões consideradas secretas, em acordo com o regimento da casa. 354	
Composição de comissão para atender à solenidade da reunião ordinária nº 355	
500 (número quinhentos): A Cons.ª. Scarlet Aparecida Gracia informou que fez 356	
as articulações junto à Câmara Municipal, com o Sr. Rodrigo Manga, 357	
presidente da Câmara, que encaminhará todas as questões que envolvem a 358	
solenidade. Considerando as possibilidades de datas da Câmara Municipal, o 359	
Sr. Presidente colocou em votação a mudança do dia previsto para a 360	
realização da referida reunião ordinária comemorativa de vinte e três para dia 361	
vinte e um de maio, mantendo o horário, dezenove horas. O ajuste na data foi 362	
aprovado por unanimidade. O Sr. Presidente apresentou a necessidade de que 363	
seja formada comissão organizadora do evento, para dar continuidade aos 364	
encaminhamentos do cerimonial. Após considerações sobre a temática 365	
propôs-se a seguinte comissão: Presidente Prof. Dr. Alexandre da Silva 366	
Simões, Cons.ª. Scarlet Aparecida Gracia, Cons.ª. Maria José Antunes Rocha 367	
Rodrigues da Costa, Cons.ª. Danieli Casare Silva Moreira, Cons.ª. Miriam 368	
Cecília Facci, Cons.ª. Neusa de Oliveira Moraes e Cons.ª. Valderez Luci 369	
Moreira Vieira Soares. Para apoio, também comporá a comissão, a Prof.ª. 370	
Edivana Rodrigues dos Santos. Colocada em votação a constituição da 371	
comissão, não se apresentaram contrários. Documento: “Conselho de Classe 372	
2017 – Dificuldades e Plano de Ação 2018” da rede municipal: Cons.ª. Isabel 373	
Cristina Dias de Moraes Cardoso fez uma apresentação contextual do 374	
documento trazido para conhecimento do CMESO. O documento foi 375	
encaminhado às Câmaras da Educação Infantil e Câmara do Ensino 376	
Fundamental para os procedimentos e ações que as câmaras entenderem 377	
pertinentes. O Sr. Presidente salientou a importância, de mesmo quando os 378	
documentos cheguem “para conhecimento” que haja um pronunciamento, seja 379	
de apoio e felicitações pelas ações objeto desses documentos e/ou 380	
recomendações e pareceres à SEDU com indicações de possibilidades de 381	
melhoramento. Ofício SEDU/GS nº 675/2018: solicita alteração do Parecer 382	
01/2017: foi lida a solicitação oficiada pela Secretaria Municipal de Educação, 383	
acerca do referido parecer. Houve amplo debate da situação com 384	
contraditórios e favoráveis à revisão do parecer, em especial, sobre a 385	
problemática de demanda de para onde irão os alunos de escolas que 386	
possivelmente sejam fechadas por não atenderem a recomendação do 387	
CMESO e a necessidade de que se faça a defesa de educação de qualidade à 388	
primeiríssima infância e seus direitos, em especial, quando se busca uma 389	
creche que seja para além de um “espaço para deixar as crianças” e sim 390	
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garanta-se o objetivo educativo que o histórico da creche tanto almeja. O 391	
encaminhamento proposto foi enviar o processo à Câmara de Educação 392	
Infantil, de onde originou o Parecer 01/2017, para que dê tratamento para a 393	
solicitação oficializada. Eleição para presidente e Vice-Presidente do 394	
Conselho: Após muitas considerações de percepções positivas dos 395	
conselheiros acerca das contribuições que a atual presidência vem imprimindo 396	
aos trabalhos do CMESO e para com a educação do município, o presidente 397	
consultou os membros quanto à existência de candidatos. Manifestaram-se 398	
como candidatos apenas os conselheiros Alexandre da Silva Simões 399	
(candidato a presidente) e o conselheiro Rafael Ângelo Bunhi Pinto (candidato 400	
a vice-presidente). Não havendo outros candidatos, a eleição foi realizada 401	
tendo os candidatos sido eleitos com os votos favoráveis de todos os 402	
presentes, e, portanto, reconduzidos na presidência e vice-presidência. Nas 403	
considerações finais, antes de terminada a reunião ordinária, a Cons.ª. Miriam 404	
Cecília Facci compartilhou que esteve na Câmara Municipal, representando o 405	
CMESO, em audiência pública sobre Educação Inclusiva. A referida 406	
conselheira compartilhou que a Secretária da Educação comentou que, 407	
atendendo ao CMESO precisou retirar dotação orçamentária para um projeto 408	
(BEM-TE-VI), da LOA – Leis de Diretrizes Orçamentárias. A referida 409	
conselheira apontou sua satisfação ao ver externada a atuação do CMESO, 410	
sentindo-se lisonjeada com o pronunciamento da Sra. Secretária, embora a 411	
priori, talvez não tenha sido essa a intenção da Sra. SEDU naquele momento. 412	
A conselheira apresentou proposta de que se formalize um grupo de estudos e 413	
pesquisas que possam buscar parceiros externos, para se debruçarem na 414	
temática de forma a conseguir contribuir com dados e informações pertinentes 415	
quando o CMESO voltar a ser convidado a discussão dessa temática. A 416	
referida conselheira destacou a participação da Cons.ª. Isabel Cristina Dias de 417	
Moraes Cardoso, na audiência pública compartilhando a paixão com a qual a 418	
conselheira se manifesta sobre a temática. O Sr. Presidente parabenizou os 419	
conselheiros que estiveram na audiência pública representando o CMESO. 420	
Justificaram ausência: Consª. Dorothéa de Camargo Pereira; Francisco Carlos 421	
Ribeiro e Giane Aparecida Sales da Silva Mota. Eu, Solange Aparecida da 422	
Silva Brito, lavrei a presente ata que após lida e achada conforme será 423	
assinada por mim e por todos os presentes. ___________________ 424	
_______________________________________________________________425	
_______________________________________________________________ 426	
_______________________________________________________________ 427	
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