PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
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Ata da reunião ordinária de número quatrocentos e noventa e sete do
Conselho Municipal de Educação de Sorocaba (CMESO), realizada em
quatro de abril do ano de dois mil e dezoito, na sala de reuniões da sede
dos conselhos da Secretaria da Educação (SEDU), às nove horas, quinta
reunião ordinária do corrente ano. A reunião foi presidida pelo Sr. Presidente
do CMESO, Professor Doutor Alexandre da Silva Simões, que abre os
trabalhos com: I. Expediente do dia, a saber: Verificação das presenças:
verificadas as presenças dos Conselheiros Alexandre da Silva Simões, Maria
José Antunes Rocha Rodrigues Costa, Dorothea de Camargo Pereira,
Marilda Corrêa, Miriam Cecilia Facci, Valderez Luci Moreira Vieira Soares,
Isabel Cristina Dias de Moraes Cardoso, Neusa de Oliveira Moraes, José
Eduardo de Carvalho Prestes, Danieli Casare da Silva Moreira, Francisco
Carlos Ribeiro, e constatado o quórum, o Sr. Presidente inicia a reunião.
Leitura e aprovação da ata da última reunião ordinária (496ª): ata
encaminhada por e-mail e aprovada pelos conselheiros. Palavra da
Presidência: O Sr. Presidente Prof. Dr. Alexandre da Silva Simões realizou as
seguintes comunicações aos presentes: 1. Informou o início do processo de
divulgação das atas e pautas online na página do CMESO, conforme
deliberado na 496a reunião; 2. Informou o envio de instruções aos
conselheiros por e-mail para que esses pudessem agora também enviar emails utilizando o domínio institucional @cmeso.org, e, desta forma, estando
aptos a enviar e receber mensagens; 3. informou a adoção de carimbo para
ser utilizado na formalização dos atos referentes a processos do CMESO,
bem como adoção de novo carimbo para a presidência; 4. Solicitou à equipe
de apoio da Casa dos Conselhos, especialmente à Sra. Edvana Rodrigues
dos Santos que seja afixada no mural a composição atualizada das Câmaras
do CMESO, bem como o calendário de reuniões das mesmas; 5. Solicitou
aos presidentes das Câmaras celeridade na apreciação dos projetos
recebidos, considerando que existe um número significativo de documentos
em análise pelas câmaras; 6. Solicitou especialmente à Comissão
responsável pela eleição dos representantes do ensino infantil particular de
Sorocaba junto ao CMESO a rápida finalização do PA, para encaminhamento
das formalidades pertinentes à Secretaria de Educação (Sedu); 7. Informou a
entrega, conforme deliberação do CMESO, ao novo Secretário de Educação,
Mário Bastos, de ofício CMESO convidando-o para comparecer à presente
reunião; 8. Solicitou ao representante da Sedu presente à reunião, Sr.
Eduardo Golob, esforços da Sedu para a rápida nomeação e/ou recondução
dos conselheiros para que o quadro do CMESO possa estar completo,
contribuindo para agilizar os trabalhos da casa; 9. Solicitou ao representante
da Sedu presente à reunião, Sr. Eduardo Golob, esforços da Sedu para a
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realização das indicações do poder público para a composição do Fórum
Permanente Municipal de Educação (FPME); 10. Entregou em mãos ao Sr.
Eduardo Golob cópia do ofício CMESO 23/2018 que solicita submissão de
projeto para apreciação do CMESO no que diz respeito à eventual intenção
desta secretaria em realizar terceirizações, gestão compartilhada ou
correlatos, atentando para a necessidade de encaminhamento de uma
relação de documentos constantes no ofício para a apreciação deste
colegiado. O presidente atentou ainda para a necessidade de tempo para
análise desde documento com a propriedade necessária. 11. Informou aos
presentes que a Equipe Técnica de Monitoramento e Avaliação do PME,
integrada por diversos membros do CMESO e Sedu, já definiu o formato do
instrumento que descreverá os indicadores da educação do município, e
entrará agora na fase de elaboração e detalhamento dos instrumentos para
os indicadores. Os conselheiros que participam da comissão deverão receber
nos próximos dias um lote de indicadores que deverão desenvolver para
apreciação e aprovação nas próximas reuniões da Equipe Técnica. Ainda,
informou que a comissão identificou durante a elaboração de relatório de
acompanhamento a ser respondido para o Ministério da Educação (MEC)
sobre o Plano Nacional de Educação (PNE) que é obrigatório para o poder
público realizar a “busca ativa” por crianças de 4 a 5 anos que possam estar
fora na escola. Uma vez que desconhece-se que este serviço esteja sendo
realizado no município, a comissão oficiou o Sr. Secretário de Educação em
03/04/2018 através do Ofício n. 01/2018 da Equipe Técnica do PME,
apresentando recomendação para que seja realizado o que segue: a) Um
cruzamento da base de dados com a relação nominal das crianças
matriculadas na rede municipal e rede particular de ensino com a relação
nominal de crianças em idade escolar constantes em outras bases de dados,
tais como a da Secretaria de Saúde do Município, Secretaria de Igualdade e
Assistência Social e outros órgãos públicos (em acordo com o estabelecido
no Observatório do Plano Nacional de Educação, meta 1.15). Esse
cruzamento deveria retornar uma lista de potenciais crianças fora da escola;
b) Designação de uma equipe especializada para averiguar individualmente
cada uma dessas crianças e dar encaminhamento necessário para o
atendimento da legislação vigente. Palavra dos membros: A Conselheira
Lindalva Maria Pereira de Oliveira convidou os conselheiros presentes para
participarem da mesa de debates no SENAC com o tema “Formação de
Professores – Educação Inclusiva”, a ser realizada no dia 06/06/2018, às 19
horas. A Conselheira Danieli Casare da Silva Moreira propôs que eventos
pertinentes à Educação Infantil sejam realizados no período da manhã,
programando-os para a semana em que os profissionais desse segmento
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possam participar, adequando-os as datas de reuniões de avaliação ensino
aprendizagem previsto no calendário escolar do município. A Conselheira
Isabel Cristina Dias de Moraes Cardoso apresentou a premente necessidade
de serem incluídas nas pautas das próximas reuniões do CMESO estudos e
discussões sobre a Base Nacional Comum Curricular (BNCC). O Conselheiro
Francisco Carlos Ribeiro compartilhou com os demais conselheiros
informações sobre o Plano de Ações Articuladas (PAR) originadas na reunião
da Câmara do PAR, realizada em 28/03/2018, na sala de reuniões da sede
dos conselhos da Secretaria da Educação (SEDU), às nove horas, com a
presença da Professora Thais Helena, responsável pelo desenvolvimento das
ações no município de Sorocaba. A apresentação, feita pela professora,
segundo o Conselheiro Francisco Carlos Ribeiro, encaminhou as reflexões
sobre o controle social do PAR. A Conselheira Miriam Cecilia Facci reiterou a
necessidade de rever o PAR como gerador de Câmara do CMESO. O Sr.
Presidente Prof. Dr. Alexandre da Silva Simões colocou a necessidade de
acompanhar o atendimento à solicitação, feita pelo CMESO, à então
Secretária da Educação, Profa. Marta Cassar, das plantas de construção das
Unidades Escolares de Educação Infantil dos últimos três anos bem como
das adaptações de prédios que atenderão esse segmento. O Sr. Presidente
Prof. Dr. Alexandre da Silva Simões e a Conselheira Danieli Casare da Silva
Moreira destacaram a participação da comunidade no site do CMESO
através de email. Palavra da comunidade: Não houve a presença de
membros da comunidade. II. Ordem do dia: 1. Palavra de apresentação do
Sr. Mário Bastos, Secretário de Educação de Sorocaba, ao CMESO: O Sr.
Presidente Prof. Dr. Alexandre da Silva Simões passou a palavra ao Sr.
Eduardo Golob, Assessor do Sr. Mário Bastos, atual Secretário de Educação
de Sorocaba, que justificou a sua ausência do mesmo devido a
compromissos anteriormente assumidos. Representando a pasta,
apresentou-se ao Colegiado, afirmando a disposição de ouvir as proposições
dos Conselheiros e de encaminhamento das solicitações. O Sr. Presidente
Prof. Dr. Alexandre da Silva Simões reforçou ao nobre visitante a
necessidade da célere nomeação de todos os conselheiros que ocuparão as
vagas no CMESO. Solicitou ainda que a SEDU facilite a utilização do
auditório do Centro de Referência em Educação, CRE, para a realização dos
“Debates sobre Educação”, iniciativa do CMESO, visto ser de interesse de
todos os envolvidos nas questões da Educação do município de Sorocaba a
discussão dos assuntos educacionais demandados. O Sr. Eduardo Golob
apresentou desculpas pelo recente episódio em que foi negada a utilização
do referido espaço para o próximo debate, “Estagiários na Educação: limites
e possibilidades”. Afirmou que a SEDU estava em fase de transição pela
3

PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO
CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SOROCABA
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160

troca de Secretário da pasta e também que o espaço está passando por
adequações para melhor atendimento à demanda de eventos. Em seguida, a
Conselheira Isabel Cristina Dias de Moraes Cardoso reforçou ao Sr.
Presidente Prof. Dr. Alexandre da Silva Simões a necessidade do
encaminhamento de ofício ao Sr. Secretário de Educação, Mário Bastos,
solicitando a indicação dos representantes da SEDU para a Comissão
Organizadora do Fórum Permanente Municipal de Educação. Encerrando
esse primeiro contato, o Sr. Presidente Prof. Dr. Alexandre da Silva Simões
agradeceu a presença do Sr. Eduardo Golob, representante da atual
administração da SEDU, que, despedindo-se, colocou-se à disposição do
CMESO. O Sr. Presidente agradeceu a presença do Sr. Eduardo Golob e
informou que encaminhará ofício ao Secretário de Educação, convidando-o
para participar da Reunião Ordinária do CMESO no dia 18/04/2018 (498ª
Reunião de CMESO), quando serão colocadas questões emergentes, tais
como utilização de professores eventuais quando há professores aprovados
em concurso público, esclarecimentos sobre a TAC sobre vagas em creches
em andamento na promotoria, e sobre ações de regramento para viabilizar a
aplicabilidade do ensino da Cultura Afro-Brasileira nas escolas municipais. 2.
Considerações e encaminhamentos referentes ao programa ”Debates sobre
educação” com o tema “Ensino da História e Cultura Afro-Brasileira: Dando
prosseguimento à pauta, o Sr. Presidente agradeceu aos Conselheiros que
estiveram presentes ao evento realizado pelo CMESO, em parceria com o
Conselho de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra de
Sorocaba e declarou a grata surpresa com o número de presentes. O tema
“Ensino da História e Cultura Afro-Brasileira: o que está faltando para sua
implementação?”, apresentado pela Professora Marilda Corrêa, muito
elogiada pelos que estiveram presentes no evento, gerou a proposta, aceita
pelo Colegiado, para convidar autoridades engajadas no movimento e assim,
aprofundar as discussões e encaminhamentos sobre esse importante
assunto, na reunião do CMESO de 09/05/2018 (499ª Reunião do CMESO).
Serão convidados: Professora Doutora Rosana Batista Monteiro (UFSCar),
Professora Ana Maria Souza Mendes (Nucab-Uniso), Professora Joana D’arc
de Almeida (Coordenadoria de Igualdade), Professora Roberta Jorge Luz
(Professora Coordenadora do Núcleo Pedagógico de arte Diretoria de Ensino
de Sorocaba) e Professor Ademir Barros Santos (Nucab-Uniso). A partir
dessas considerações, será organizado um novo debate com o tema: “Ensino
da História e Cultura Afro-Brasileira: proposta de implementação em
Sorocaba”. 3. Encaminhamentos referentes ao programa ”Debates sobre
educação” com o tema “O papel do estagiário na educação – limites e
possibilidades” a ser realizado em 11/04/2018: O evento acontecerá na
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Universidade Anhanguera, em 11/04/2018, às 19 horas. Serão debatedoras a
Prof.a Solange Aparecida da Silva Brito (Anhanguera e CMESO) que
apresentará o tema, Professora Doutora Rosa Aparecida Pinheiro (UFSCar),
Professora Rosângela Pereira (CIEE), além de um representante da
Secretaria de Educação a ser definido. 4. Definição das próximas atividades
do programa “Debates sobre educação”: Acatado o tema proposto pela
Conselheira Isabel Cristina Dias de Moraes Cardoso, Base Nacional Comum
Curricular (BNCC), os Conselheiros encaminharam sugestões para a
realização do debate a ser realizado em 06/06/2018. O Conselheiro
Francisco Carlos Ribeiro sugeriu os nomes dos Srs. Marcelo Rezende e
Ricardo Paes de Barros para participarem do debate. O Sr. Presidente Prof.
Dr. Alexandre da Silva Simões apresentou a proposta aos Conselheiros para
iniciarem sessões de estudo e levantamento de dados sobre o tema “Gestão
Compartilhada – Terceirização” para servirem de subsídio à realização de
debate em data a ser definida e, principalmente, à manifestação do CMESO
sobre o assunto. O Sr. Presidente, conforme solicitação realizada durante a
reunião pelos Conselheiros, enviará ofício ao Secretário da Fazenda de
Sorocaba, solicitando dados pertinentes ao assunto que permitirão o
aprofundamento do tema. 5. Encaminhamentos referentes à solenidade da
reunião ordinária nº 500 (quinhentos): A Comissão organizadora da
solenidade da reunião ordinária n⁰ 500, frente às necessidades urgentes,
decidiu pela realização de reunião em 11/04/2018, às 15 horas, na Câmara
Municipal de Sorocaba, junto ao Cerimonial da Câmara, para alinhamento
das ações. Foi iniciada a discussão, junto aos Conselheiros, sobre as
homenagens que serão prestadas durante o evento. Colocado o assunto em
discussão, foi aprovada uma homenagem a todos os presidentes e vicepresidentes do CMESO. A decisão final sobre a homenagem a todos os exconselheiros foi postergada para momento após a reunião na Câmara
Municipal, dada a necessidade de se levantar exatamente o número de
possíveis homenageados. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente Prof.
Dr. Alexandre da Silva Simões encerrou a reunião. Justificaram ausência os
Conselheiros Everton de Paula Silveira, Giane Aparecida Sales da Silva
Mota, Rafael Ângelo da Silva Pinto, Scarlet Aparecida Gracia, Solange
Aparecida da Silva Brito. Eu, Miriam Cecilia Facci, lavrei a presente ata que,
após lida e achada conforme, será assinada por mim e por todos os
presentes.
__________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
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