
	

 
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		

Ata da reunião ordinária de número quatrocentos e noventa e nove do 1	

Conselho Municipal de Educação de Sorocaba (CMESO), realizada em nove 2	

de maio do ano de dois mil e dezoito, na sala de reuniões da sede dos 3	

conselhos da Secretaria da Educação (SEDU), às nove horas, sétima 4	

reunião 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 7	

os(as) conselheiros(as) TITULARES: Alexandre da Silva Simões, Ana Claudia 8	

Joaquim Barros, Danieli Casare da Silva Moreira, Dorothéa de Camargo 9	

Pereira, Everton de Paula Silveira, Francisco Carlos Ribeiro, José Eduardo de 10	

Carvalho Prestes, Karla Adriana Gracia Mena, Lindalva Maria Pereira de 11	

Oliveira, Maria José Antunes R. R. da Costa, Miriam Cecília Facci, Neusa de 12	

Oliveira Moraes, Odirlei Botelho da Silva, Rafael Ângelo Bunhi Pinto, Scarlet 13	

Aparecida Gracia, Solange Aparecida da Silva Brito; SUPLENTES: Mara Irani 14	

Souza Branco, Marilda Aparecida Corrêa, Sérgio Adalberto Armênio. 15	

Confirmado quórum, o Sr. Presidente acolheu os presentes com votos de 16	

boas-vindas e que seja uma excelente manhã de trabalho. Leitura e 17	

aprovação da ata da última reunião ordinária (498ª): ata encaminhada por e-18	

mail com a solicitação de retificação de nome na linha cento e cinquenta e 19	

oito e correção ortográfica. Aprovada por unanimidade. Palavra da 20	

Presidência: O Sr. Presidente Prof. Dr. Alexandre da Silva Simões: O Sr. 21	

Presidente informou aos membros o início das atividades do CMESO no 22	

Facebook, endereço: www.facebook.com/cmesorocaba; informou que 23	

juntamente a conselheira Danieli Casare da Silva Moreira realizaram visita 24	

com a vereadora Iara Bernardi em depósito da prefeitura, onde encontraram 25	

grandes quantidades de materiais didático-pedagógicos, materiais de 26	

papelaria, colchões, enxovais para creches, livros do programa Ler e Escrever 27	

e EMAI – Educação Matemática para os Anos Iniciais (Ensino Fundamental), 28	

além de grande quantidade de instrumentos musicais. Foram encontrados 29	

ainda grande quantidade de livros do projeto “Esse Livro é meu”, muitas 30	
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unidades de tatames, ventiladores, brinquedos – as fotos que foram tiradas 31	

durante a referida visita comporão a presente ata como anexo número um; Na 32	

sequência o Sr. Presidente apresentou resposta ao conselheiro Rafael Ângelo 33	

Bunhi Pinto sobre questionamento realizado na reunião de número 34	

quatrocentos e noventa e oito, referente a publicação de parecer deste 35	

colegiado sobre a lei Maria da Penha. O referido parecer foi uma resposta da 36	

Câmara da Educação Infantil em um processo administrativo. Conforme 37	

estabelecido no regimento desse colegiado tratou-se, portanto, de uma 38	

deliberação de caráter não normativo. Para que trate-se de uma deliberação 39	

publicada no Jornal do Município, numerada e com caráter normativo basta 40	

que a Câmara reencaminhe à presidência para aprovação do pleno como 41	

deliberação normativa; O Sr. Presidente informou que estão pendentes de 42	

resposta, pela SEDU, os ofícios do CMESO números: 26/2018 (protocolado 43	

em seis de abril), 27/2018 (protocolado em seis de abril), 32/2018 44	

(protocolado em dezoito de abril) e 33/2018 (protocolado em dezenove de 45	

abril); O Sr. Presidente informou ainda a expedição dos ofícios CMESO 46	

número 34 a 45. Foi feita proposta de INVERSÃO DE PAUTA – aprovada por 47	

unanimidade. Ordem do dia: 1. Discussão e encaminhamentos referentes a 48	

procedimentos para apreciação pelo CMESO de projetos da Prefeitura do 49	

Município e Sorocaba: a proposta de minuta foi lida, em sua íntegra, sendo 50	

feitos vários destaques e sendo acolhidas contribuições de diversos 51	

conselheiros, entre outras exaustivas discussões. Colocada a proposta em 52	

votação, a mesma foi aprovada por unanimidade. 2. Composição das 53	

Câmaras e Comissões do CMESO – mandato 2018-2019: apresentaram-se 54	

as composições das câmaras que foram aprovadas por unanimidade pelos 55	

conselheiros; 3. Eleição dos presidentes e vice-presidentes das Câmaras, 56	

mandato 2018-2019: as eleições foram realizadas na forma prevista no 57	

regimento interno. A composição das câmaras com seus respectivos 58	

presidentes e vice-presidentes eleitos comporá essa ata como anexo de 59	

número dois. 4. Proposta de criação do Boletim CMESO: O Sr. Presidente 60	



	

 
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		

apresentou ao colegiado a proposta de criação de uma publicação a ser 61	

distribuída, incialmente, de forma eletrônica no site do CMESO e, para 62	

distribuição à comunidade por vias digitais. A proposta foi acolhida e aprovada 63	

por unanimidade. 5. Discussão e encaminhamentos referentes aos Artigos 64	

26A e 79B da Lei 9394/96 em parceria com o Conselho Municipal de 65	

Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra de Sorocaba 66	

(CMPDCNS) e outros convidados: estiveram presentes para essa discussão a 67	

Sra. Joana D’Arc Almeida da Coordenadoria da Igualdade Racial, da SIAS; o 68	

Sr. Presidente do Conselho Municipal de Participação e Desenvolvimento da 69	

Comunidade Negra de Sorocaba (CMPDCNS), José Marcos de Oliveira; a 70	

Profª. Dra. Rosana Batista Monteiro, da Universidade Federal de São Carlos 71	

(UFSCar/Sorocaba); o Prof. Ademir Barros dos Santos e a Profª. Ana Maria 72	

de Sousa Mendes, ambos do NUCAB – Núcleo de Cultura Afro-Brasileira. O 73	

Sr. Presidente do CMESO, Alexandre da Silva Simões apresentou um 74	

contexto das discussões. O Presidente do CMPDCNS agradeceu a 75	

oportunidade e manifestou sua expectativa que em breve a cidade de 76	

Sorocaba tenha uma normatização da legislação supracitada. A Profª. Ana 77	

Maria de Sousa Mendes destacou a importância da aproximação dos dois 78	

conselhos municipais. O Prof. Ademir Barros dos Santos apontou que a 79	

discussão sobre a normatização da lei é muito anterior a criação do 80	

CMPDCNS. Indicou que tem por expectativa que esse  movimento de 81	

aproximação venha a ter como resultado um impacto na proposta de uma 82	

política pública, e não de uma política de governo, visto que até agora tratou-83	

se como política de pessoas. A Profª. Dra. Rosana Batista Monteiro 84	

agradeceu o convite e abertura do CMESO para as conversas e discussões. 85	

A seguir apresentou uma revisão da legislação pertinente com destaque para 86	

a Resolução MEC 01/2004 – Diretrizes Curriculares Nacionais para a 87	

Educação das relações étnico raciais e para o ensino de história e cultura 88	

afro-brasileira e africana. A professora destacou ainda que “Ao fim e ao cabo 89	

as diretrizes não querem nada além de uma educação democrática”. Após a 90	
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participação da Profª. Rosana Batista Monteiro e considerações dos senhores 91	

conselheiros foi apresentada uma proposta de encaminhamento, a saber: a. 92	

encaminhamento da proposta de deliberação apresentada pelo CMPDCNS  93	

para análise das câmaras de Educação Infantil e Ensino Fundamental e 94	

Médio para proposição de uma minuta de resolução/CMESO e apreciação do 95	

plenário, que deverá contemplar entre outros aspectos a solicitação de 96	

compra de materiais, livros e etc. b. Reunião conjunta dos dois conselhos e 97	

demais convidados para apreciação e manifestação sobre a minuta;  c. 98	

Abertura de consulta pública, a partir de parceria entre os dois conselhos, 99	

para recebimento de contribuições da comunidade, precedendo a 100	

formalização de proposta de deliberação; d. Aprovação pelo plenário de 101	

deliberação CMESO e posterior encaminhamento à SEDU para homologação. 102	

Foi feito alinhamento indicando como possível data de apresentação interna, 103	

CMESO, até dia vinte de junho do ano corrente, para posterior agendamento 104	

entre os dois conselhos, com expectativa de agendamento antes do recesso 105	

de julho. Foi feito destaque sobre a importância de que a deliberação seja 106	

aprovada e publicada antes do movimento de discussão e estudos da BNCC 107	

pela rede pública municipal. A proposta foi aprovada por unanimidade. 108	

Encerrando a participação do CMPDCNS, o presidente José Marcos de 109	

Oliveira convidou a todos e todas para a seção solene dos doze anos do 110	

referido conselho, que se realizará no próximo dia quatorze de maio, sendo 111	

que o convite foi encaminhado pela conselheira Marilda Correa. 6. Discussão 112	

e encaminhamentos referentes à oferta e funcionamento da Educação Básica 113	

no Sistema Municipal de Ensino do Município de Sorocaba: os conselheiros 114	

apresentaram uma minuta de deliberação para fixação de normas para oferta 115	

e funcionamento da educação básica no sistema municipal de ensino de 116	

Sorocaba. Após ampla discussão o colegiado determinou, por unanimidade, 117	

fazendo uso do disposto no artigo trinta e cinco, parágrafo segundo do 118	

regimento, a suspensão desta reunião até o dia onze de maio de dois mil e 119	

dezoito, às quatorze horas. A decisão do colegiado pela suspensão e 120	
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posterior retomada deu-se em virtude das ações comemorativas previstas 121	

para a reunião de número quinhentos, que está programada para o próximo 122	

dia vinte e um de maio, às dezenove horas e trinta minutos, em Sessão 123	

Solene na Câmara Municipal de Sorocaba. O pleno convencionou, por 124	

unanimidade, que devido a necessidade de suspensões as decisões 125	

deliberadas por quórum são anuídas e validadas independente dos membros 126	

presentes em cada suspensão. Reunião retomada às quatorze horas, do dia 127	

onze de maio de dois mil e dezoito, com os conselheiros e conselheiras 128	

presentes: Alexandre da Silva Simões, Ana Claudia Joaquim de Barros, 129	

Danieli Casare da Silva Moreira, Dorothéa de Camargo Pereira, Everton de 130	

Paula Silveira, José Eduardo de Carvalho Prestes, Maria José Antunes R. R. 131	

da Costa, Miriam Cecília Facci, Odirlei Botelho da Silva e Solange Aparecida 132	

da Silva Brito (titulares) e Marilda Aparecida Corrêa (suplente). Palavra dos 133	

membros: Odirlei Botelho da Silva informou que em vinte e seis de maio do 134	

corrente ano, no núcleo ETC (ETECETERA), da UFSCar/Sorocaba, ocorrerá 135	

um mini fórum para analisar as metas Plano Municipal de Educação, ação 136	

proposta pelo Fórum Popular de Educação de Sorocaba; A conselheira 137	

Solange Aparecida da Silva Brito compartilhou participação de reunião junto 138	

ao Conselho Regional de Saúde, realizada na UBS no Jardim Ana Paula 139	

Eleutério (Habiteto) em que a questão da ministração de medicamentos nas 140	

instituições educativas da rede pública municipal de Sorocaba foi pauta de 141	

discussão. Após exaustiva discussão, entre os conselheiros presentes, em 142	

que foram apresentadas as preocupações acerca da temática, enfatizando 143	

que a questão já está normatizada pelas secretarias da Educação e da 144	

Saúde, foi considerada a possibilidade de uma conversa entre os conselhos, 145	

Educação e Saúde. O conselheiro Everton de Paula Silveira solicitou como 146	

inclusão de pauta, como matéria relevante, previsto no artigo 53 alínea C, do 147	

regimento interno, a deliberação do conselho pleno acerca de 148	

questionamentos sobre o PNLD – Programa Nacional do Livro Didático, que 149	

enfatiza a importância da adesão ao programa. O Sr. Presidente colocou em 150	
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votação a solicitação do conselheiro para inclusão em pauta que foi aprovada 151	

por unanimidade. O Sr. Presidente Alexandre da Silva Simões solicitou ao 152	

colegiado a inclusão em pauta  de matéria relevante para referendo ao envio 153	

de recurso para impugnação do Edital de Chamamento SEDU um de dois mil 154	

e dezoito “ad referendum”, de acordo com artigo treze, item doze, do 155	

regimento interno. 7. PNLD – Programa Nacional do Livro Didático -  Após 156	

ampla discussão sobre o tema, foi apresentada uma proposta de 157	

apontamento à SEDU, pela continuidade de adesão ao programa, 158	

reafirmando a importância deste como política pública na rede municipal de 159	

ensino. A proposta foi aprovada por unanimidade e um ofício foi redigido com 160	

diversas contribuições para envio à SEDU. 8. Aprovação de ad referendum 161	

referente a recurso para impugnação de edital de chamamento da SEDU: O 162	

Sr. Presidente Alexandre da Silva Simões observou ao colegiado que a 163	

urgência em relação a solicitação de impugnação dados os prazos do edital 164	

fez necessária uma ação urgente da presidência que, após consulta por meio 165	

eletrônico aos membros do colegiado e, tendo havido a manifestação 166	

favorável da maioria dos membros optou pelo ato “ad referendum”. O ato foi 167	

colocado em votação e foi referendado por unanimidade. 9. Discussão e 168	

encaminhamentos referentes a oferta e funcionamento da educação básica 169	

no sistema municipal de ensino de Sorocaba: o assunto foi retomado, 170	

conforme deliberação do colegiado com diversas contribuições à minuta 171	

apresentada. Após ampla e exaustiva discussão a sessão foi novamente 172	

suspensa por deliberação unânime dos presentes para retomada no dia 173	

dezesseis de maio de dois mil e dezoito às nove horas. Reunião retomada 174	

às nove horas, do dia dezesseis de maio de dois mil e dezoito, com os 175	

conselheiros e conselheiras presentes: Alexandre da Silva Simões, Ana 176	

Claudia Joaquim de Barros, Danieli Casare da Silva Moreira, Dorothéa de 177	

Camargo Pereira, Everton de Paula Silveira, Francisco Carlos Ribeiro, José 178	

Eduardo de Carvalho Prestes, Giane Aparecida Sales da Silva Mota, Miriam 179	

Cecília Facci, Odirlei Botelho da Silva, Scarlet Aparecida Gracia e Solange 180	
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Aparecida da Silva Brito (titulares) e Marilda Aparecida Corrêa (suplente). O 181	

item nove da pauta, Discussão e encaminhamentos referentes a oferta e 182	

funcionamento da educação básica no sistema municipal de ensino de 183	

Sorocaba, foi retomado com diversas contribuições dos conselheiros à 184	

minuta. Após ampla e exaustiva discussão, o Sr. Presidente colocou em 185	

votação a minuta, com todas as contribuições apresentadas e a mesma foi 186	

aprovada por unanimidade. 10. Manifestação referente a pareceres, 187	

indicações ou relatórios das Câmaras: Projeto: “Oba Leitura”: face ao 188	

adiantado do horário, o item foi retirado de pauta. Justificou ausência a 189	

conselheira Valderez Luci Moreira Vieira Soares. Nós, Ana Claudia Joaquim 190	

de Barros e Solange Aparecida da Silva Brito lavramos a presente ata que 191	

após lida e achada conforme será assinada por nós e por todos os presentes. 192	

_____________________________________________________ 193	

______________________________________________________________194	

______________________________________________________________195	

______________________________________________________________196	

______________________________________________________________197	

______________________________________________________________ 198	

  199	
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ANEXO 01 200	
 201	

202	
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ANEXO 02	221	
 222	

Comunicado	CMESO	no	01/2018,	223	

de	09	de	maio	de	2018	224	
	225	
	226	
Assunto:	Composição	das	Câmaras	e	Comissões	do	Conselho	Municipal	de	Educação	227	
de	Sorocaba	228	
	229	
O	Conselho	Municipal	de	Educação	de	Sorocaba	(CMESO)	comunica	que,	conforme	230	
decisão	na	499a	reunião	ordinária	realizada	em	09/05/2018,	as	câmaras	e	comissões	231	
para	o	período	de	maio	de	2018	a	maio	de	2019	ficam	assim	constituídas:	232	
	233	
CÂMARA	DE	EDUCAÇÃO	INFANTIL	234	

Ana	Claudia	Joaquim	de	Barros	235	
Danieli	Casare	da	Silva	Moreira	236	
Giane	Aparecida	Sales	da	Silva	Mota	237	
Karla	Adriana	Gracia	Menna	238	
Odirlei	Botelho	da	Silva	239	
Rafael	Ângelo	Bunhi	Pinto	240	
Scarlet	Aparecida	Gracia	241	
Solange	Aparecida	da	Silva	Brito	242	

	 Presidente:	Giane	Aparecida	Sales	da	Silva	Mota	243	
	 Vice-Presidente:	Solange	Aparecida	da	Silva	Brito	244	
	245	
CÂMARA	DO	ENSINO	FUNDAMENTAL	246	

Ana	Claudia	Joaquim	de	Barros	247	
Everton	de	Paula	Silveira	248	
Miriam	Cecília	Facci	249	
Neusa	de	Oliveira	Moraes	250	
Solange	Aparecida	da	Silva	Brito	251	
Valderez	Luci	Moreira	Vieira	Soares	252	
Presidente:	Everton	de	Paula	Silveira	253	

	 Vice-Presidente:	Miriam	Cecília	Facci	254	
	255	
CÂMARA	DO	ENSINO	MÉDIO	256	

Dorothéa	de	Camargo	Pereira	257	
José	Eduardo	de	Carvalho	Prestes	258	
Karla	Adriana	Gracia	Menna	259	
Lindalva	Maria	Pereira	de	Oliveira	260	
Maria	José	Antunes	Rocha	Rodrigues	da	Costa	261	
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