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PALAVRA	DO	PRESIDENTE:	LANÇADO	O	BOLETIM	DO	CMESO!	

Construindo	um	conselho	popular	
por	Alexandre	da	Silva	Simões	Presidente	do	CMESO	

Conselhos	Municipais	 são,	 de	 acordo	 com	o	 portal	 da	 transparência	 do	
Governo	Federal,	espaços	públicos	de	composição	plural	e	paritária	entre	
Estado	 e	 sociedade	 civil,	 de	 natureza	 deliberativa	 e	 consultiva,	 cuja	
função	é	formular	e	controlar	políticas	públicas.	São	o	principal	canal	de	
participação	 popular	 no	 município.	 É	 impossível	 conceber	 uma	
representação	popular	enquanto	não	existirem	canais	 de	 comunicação	
eficientes	 entre	 os	 conselhos	 e	 a	 sociedade	 que	 eles	 representam.	 Se	
uma	 comunidade	 não	 sabe	 o	 que	 está	 sendo	 discutido	 e	 por	 quem,	

como	 ela	 poderia	 contribuir	 para	 formular	 uma	 política	 pública?	Através	do	seu	boletim,	o	
CMESO	passa	a	partir	de	agora	a	publicar	para	toda	a	comunidade	educacional	do	município	um	
breve	 resumo	das	ações	 desenvolvidas	 pelo	 colegiado	 no	período.	Esse	 é	 um	novo	 canal	 de	
comunicação	 que	 vem	 somar	 às	 reuniões	 abertas	 à	 comunidade,	 atendimento	 presencial	 e	
telefônico,	 página	 web,	 e-mails,	 redes	 sociais	 e	 publicações	 no	 “Jornal	 do	Município”.	 É	 uma	
ação	que	vem	para	ajudar	a	construir	uma	sociedade	com	gestão	mais	democrática.	
	

PALAVRA	DO	CONSELHEIRO:	ATAS	E	PAUTAS	CMESO	AGORA	DISPONÍVEIS	ONLINE	

Chegando	à	comunidade	
por	Solange	Aparecida	Brito	Conselheira	e	Secretária	do	CMESO	

A	partir	de	iniciativa	da	presidência	e	aprovação	por	unanimidade	do	
Conselho	 Pleno,	 as	 pautas	 e	 atas	 das	 reuniões	 ordinárias	 e	
extraordinárias	 do	 Conselho	 Municipal	 de	 Educação	 de	 Sorocaba	
(CMESO)	desde	o	mês	passado	passaram	a	ser	disponibilizadas	para	
acesso	público	no	site	do	colegiado.	A	perspectiva	é	a	de	que	as	atas,	
para	 além	 de	 um	 espaço	 de	 pronunciamentos	 dos	 conselheiros,	 se	

tornem	 um	 espaço	 comunitário.	 Em	 toda	 reunião	 ordinária	 passou	 a	
existir	a	“Palavra	da	Comunidade”,	oportunidade	dada	aos	cidadãos	e	
cidadãs	 que	 queiram	 se	 pronunciar	 nas	 reuniões	 do	 colegiado.	 A	
publicidade	 das	 pautas	 e	 das	 atas	 e	 a	 abertura	 para	 as	 demandas	 da	
comunidade	 durante	 as	 reuniões	 visam	 dar	 ainda	mais	 transparência	
aos	debates	e	trabalhos	realizados	pelo	CMESO.		
v	Acesso	às	pautas:	www.cmeso.org/pautas		
v	Acesso	às	atas:	www.cmeso.org/atas	
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NOTÍCIA:	DEBATE	DISCUTE	O	PAPEL	DO	ESTAGIÁRIO	NA	REDE	MUNICIPAL	

	
O	 grande	 número	 de	 estagiários	 na	
rede	municipal	 associado	 à	 falta	 de	
profissionais	 nas	 instituições	 de	
educação	 tem	 gerado	 polêmica.	 O	
assunto	 já	 motivou	 manifestações	
da	 comunidade	 em	 reuniões	 do	
CMESO	 (ver	 ata	 496).	 Para	 discutir	
essa	questão,	o	 colegiado	promoveu	
no	 último	 dia	 11/04/2018	 o	 4o	
encontro	 do	 programa	 “Debates	 sobre	 Educação”,	 com	 o	 tema	 “O	 papel	 do	 estagiário	 na	
educação:	limites	e	possibilidades”.	O	evento	foi	realizado	na	Faculdade	Anhanguera	e	teve	como	
debatedoras	 a	 Conselheira	 Profa.	 Ma.	 Solange	 Aparecida	 da	 Silva	 Brito,	 a	 Profa.	 Dra.	 Rosa	
Aparecida	 Pinheiro	 (UFSCar)	 e	 a	 Profa.	 Rosângela	 Pereira	 (CIEE).	 A	 gestora	 Profa.	 Francine	
Menna	 representou	 o	 Secretário	 da	 Educação.	 Com	 base	 no	 conteúdo	 desta	 discussão,	 o	
CMESO	poderá	propor	ações	sobre	o	tema	nas	próximas	reuniões.	
	

NOTÍCIA:	NOVO	SECRETÁRIO	DA	EDUCAÇÃO	FALA	AO	CMESO	

	
O	novo	 secretário	 da	Educação,	Mário	Bastos,	 esteve	 presente	 	 na	 498a	 reunião	 do	CMESO	a	
convite	do	colegiado	(foto	da	capa).	O	secretário	detalhou	as	 atividades	 à	 frente	da	pasta	 e	
falou	sobre	futuras	ações.	Dentre	elas,	informou	que	há	perspectiva	de	implantação	de	sistema	
de	ensino	apostilado	na	 rede	municipal,	destacando	que	o	assunto	será	 trazido	 futuramente	à	
apreciação	do	CMESO.	Os	conselheiros	solicitaram	que	a	comunidade	escolar	seja	ouvida	e	que	
os	documentos	produzidos	coletivamente	sejam	considerados	pela	administração.	Solicitaram	a	
divulgação	do	atual	organograma	da	SEDU,	e	também	pediram	foco	às	questões	pedagógicas.	
O	relato	completo	da	visita	do	secretário	com	esses	e	outros	temas	está	online	(ver	Ata	498).	
	

NOTÍCIA:	ENCONTRO	DISCUTE	ENSINO	DA	HISTÓRIA	E	CULTURA	AFRO-BRASILEIRA	

	
	No	 dia	 29/03/2018,	 o	 CMESO	 e	 o	 Conselho	Municipal	 de	 Desenvolvimento	 e	 Participação	 da	
Comunidade	 Negra	 (CMPDCNS)	 promoveram	 debate	 sobre	 as	 razões	 pelas	 quais	 as	 ações	
previstas	 nos	 artigos	 26A	 e	 79B	 da	 Lei	 9.394/96	 (LDB)	 não	 foram	 efetivamente	
implementadas	em	Sorocaba.	A	Conselheira	Profa.	Marilda	Corrêa	e	a	Profa.	Dra.	Rosana	Batista	
monteiro	(UFSCar)	dissertaram	sobre	o	tema.	O	evento	foi	realizado	no	Auditório	da	Secretaria	
de	Igualdade	e	Assistência	Social	(SIAS).	As	discussões	servirão	como	balizador	para	que	os	dois	

conselhos	 possam	
propor,	 em	 parceria,	
regulamentação	 para	
o	tema	no	município	de	
Sorocaba.	

	

NOTÍCIA:	DELIBERAÇÃO	GARANTE	MAIS	DISCUSSÃO	PARA	LOAs	E	PPAs	

	
O	CMESO	emitiu	em	2017	parecer	sobre	o	Plano	Plurianual	(PPA)	do	
município	 no	 que	 diz	 respeito	 à	 educação	 (ver	 Parecer	 CMESO	
01/2017).	O	 curtíssimo	 espaço	 de	 tempo	para	 a	 análise	 do	 PPA	pelo	
colegiado	 naquela	 ocasião	motivou	 uma	 deliberação	 do	 CMESO	 no	
mês	 passado	 estabelecendo	 regras	 para	 que	 a	 prefeitura	 municipal	
encaminhe	à	apreciação	do	CMESO	não	apenas	os	PPAs	mas	também	
as	 Leis	 Orçamentárias	 Anuais	 (LOAs).	 A	 Deliberação	 CMESO	 01/2018	 assegura	 o	 direito	 à	
manifestação	deste	Conselho	de	Educação	sobre	essas	leis	com	prazos	mínimos	para	análise.	
Com	 esta	 ação,	 o	 CMESO	 espera	 dar	mais	 transparência	 ao	 processo	 e	 também	 promover	 o	
debate	sobre	a	aplicação	dos	recursos	financeiros	da	educação	junto	à	comunidade.	
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Para	 receber	 o	 boletim	 do	
CMESO	diretamente	em	seu	e-
mail,	 basta	 se	 cadastrar:	
www.cmeso.org/boletim		
	

http://www.facebook.com/cmesorocaba	

RECEBA O BOLETIMCMESO 

http://www.cmeso.org/wp-content/uploads/2018/04/Ata-da-496a-reunia%CC%83o-ordina%CC%81ria-21-03-2018.pdf
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