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Ata da reunião extraordinária de número quinhentos e sete do Conselho 1	

Municipal de Educação de Sorocaba (CMESO), realizada em vinte e seis de 2	

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

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

quarta reunião do corrente ano. A reunião foi presidida pelo Sr. Presidente 5	

do CMESO, Professor Doutor Alexandre da Silva Simões, que abre os 6	

trabalhos desejando a todos e todas uma excelente reunião.EXPEDIENTE: 1. 7	

Verificação das presenças; 2. Aprovação da ata da 506ª reunião ordinária; 3.  8	

Palavra da Presidência; 4. Palavra dos Membros; 5. Palavra aberta à 9	

Comunidade. ORDEM DO DIA:1. Discussão e encaminhamentos referentes 10	

à regulamentação dos artigos 26ª e 79B da LDB e ações correlatas em 11	

parceria com o CMPDCNS. 1. Verificação das presenças: confirmado quórum 12	

estando presentes os(as) conselheiros(as): TITULARES - Alexandre da Silva 13	

Simões, Ana Claudia Joaquim de Barros, Danieli Casare da Silva Moreira, 14	

Dorothéa de Camargo Pereira, Giane Aparecida Sales da Silva Mota, Karla 15	

Adriana Gracia Mena, Maria José Antunes Rocha Rodrigues da Costa, 16	

Miriam Cecília Facci, Neusa de Oliveira Moraes, Odirlei Botelho da Silva, 17	

Scarlet Aparecida Gracia, Valderez Luci Moreira Vieira Soares; SUPLENTES 18	

Marilda Aparecida Corrêa.Leitura e aprovação da ata da última reunião de 19	

número 506(quinhentos e seis): Ata aprovada por unanimidade.Palavra da 20	

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

que a Portaria CMESO nº 02/2018 foi enviada à Secretaria da Educação para 22	

publicação. Informou ainda que oficiou à SEDU reiterando a necessidade de 23	

submissão do Projeto da Gestão Compartilhada a este Colegiado. Nesta data 24	

será encaminhado ofício solicitando esclarecimentos quanto a situação 25	

funcional das servidoras lotadas na Casa dos Conselhos.Palavra dos 26	

membros: A Conselheira MiriamCecília Facci manifestou sua indignação 27	

referente à apresentação realizada pela Secretaria da Educação na reunião 28	

anterior sobre a Gestão Compartilhada. A apresentação estava pobre, 29	

incompleta, não viabilizou possibilidade de análise técnica e demonstrou falta 30	
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de respeito para com o CMESO e falta de responsabilidade e seriedade no 31	

tratamento deste tema e do que ele representa ao Poder Público ao 32	

afirmarem desconhecimento sobre os custos e que os mesmos ainda 33	

estariam em estudo. Também manifestou sua indignação com algumas falas 34	

grosseiras, ásperas proferidas por algumas pessoas da comunidade. O Sr. 35	

Presidente se desculpou e assumiu sua responsabilidade em não ter 36	

realizado intervenções nestes momentos. A Conselheira Scarlet Aparecida 37	

Graciaagradeceu ao Sr. Presidente por seu depoimento e afirmou ter ficado 38	

decepcionada com sua falta de atitude no momento da reunião.A 39	

ConselheiraGiane Aparecida Sales da Silva Mota reiterou a fala da 40	

Conselheira Miriam e demonstrou preocupação com a fala do Sr. Secretário 41	

da Educação em entrevista à Rádio Ipanema, no dia de hoje, sobre Gestão 42	

Compartilhada, onde afirmou estar dialogando com o CMESO. Esta fala 43	

representar à sociedade sorocabana que a SEDU e o Conselho estão 44	

alinhados e afinados nestas questões. Também a preocupa ouvir que a 45	

SEDU está alinhada com o Sindicato e com a Câmara dos Vereadores em 46	

assuntos relacionados à educação e desconsidera este Conselho. O Sr. 47	

Presidente sugeriu emitir um Comunicado ou uma Circular esclarecendo 48	

estes pontos que estão sendo divulgados pela mídia. A Conselheira Maria 49	

José Antunes Rocha Rodrigues da Costa reforçou que a presença da 50	

Secretaria da Educação nas reuniões é importante, porém, é necessário ser 51	

planejada a fim de se vencer a pauta. Sugeriu ainda que as reuniões sejam 52	

gravadas de modo a facilitar a redação das atas. A Conselheira Dorothéa de 53	

Camargo Pereira concorda com a proposta da gravação das reuniões pois 54	

acredita que o registro seria fiel às faltas, inclusive destacando as falas 55	

desrespeitosas. O Sr. Presidente sugeriu que os demais conselheiros 56	

chamem sua atenção quando julgarem ser necessária sua intervenção.O 57	

Conselheiro Odirlei Botelho da Silva solicitou que a ata seja disponibilizada 58	

no site o mais rápido possível a fim de dar publicidade à reunião dirimindo as 59	

dúvidas sobre o que vem sendo divulgado pela mídia. O Sr. Presidente 60	
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colocou em votação a emissão do Comunicado, propondo elaborá-lo e 61	

compartilhá-lo no Grupo de WhatsApp do Conselho para contribuições. 62	

Aprovado por unanimidade.A Conselheira MiriamCecília Facci sugeriu a 63	

divulgação do Comunicado e de notas na página do CMESO no 64	

Facebook.Decorrido o tempo regimental de reunião O Sr. Presidente 65	

Conselheiro Alexandre da Silva Simões com base no §1º do Artigo 36 do 66	

Regimento Interno do CMESO colocou em votação a prorrogação da sessão 67	

à qual foi aprovada por unanimidade. A Conselheira Giane Aparecida Sales 68	

da Silva Mota sugeriu que a Câmara de Ensino fundamental analise os 69	

impactos para o Ensino Fundamental em Tempo Integral ao transformar os 70	

prédios da Oficina do Saber em creches. O que o Plano Municipal de 71	

Educação propõe para a educação em tempo integral no Ensino fundamental 72	

e como será implementado frente a esta reorganização. A Conselheira 73	

Scarlet Aparecida Gracia solicitou que os Presidentes da Câmaras 74	

entreguem as atas ou relatórios das reuniões; lembrou que durante o período 75	

de recesso escolar docente a Casa dos Conselhos permanecerá fechada 76	

uma vez que todas as servidoras que prestam serviços nesta casa têm direito 77	

ao recesso. Destacou ainda a necessidade de organizar a numeração das 78	

reuniões; o Sr. Presidente esclareceu que a numeração está correta, o que 79	

ficou confuso foi o fato das mesmas terem sido enumerada quando da 80	

divulgação do calendário anual, desconsiderando as extraordinárias que 81	

pudessem ocorrer. A Conselheira Marilda Aparecida Corrêa informou que no 82	

próximo dia 28, às 10h, no Núcleo de Cultura Afro-Brasileira (Nucab), da 83	

Uniso, campus Raposo Tavares ocorrerá o lançamento do livro “Sobre 84	

revoltas de escravos e quilombos", de Ademir Barros dos Santos, escrito em 85	

parceria com o escritor português Nuno Rebocho. Informou também que 86	

participou da inauguração da Subsede do Conselho Regional de Psicologia 87	

de Sorocaba e os conselheiros do CRP se colocaram à disposição para 88	

participar das reuniões do CMESO. A Conselheira Miriam Cecília Facci 89	

propôs que as Câmaras da Educação Infantil e Ensino Fundamental, sem 90	
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prejuízo da participação dos demais conselheiros, se reúnam no dia 11/07/18 91	

para discutiros encaminhamentos referentes à regulamentação dos artigos 92	

26ª e 79B da LDB e ações correlatas em parceria com o CMPDCNS. Propôs 93	

ainda que a Conselheira Ana Claudia Joaquim de Barros prepare uma 94	

apresentação do Parecer CNE/CP nº 03/2004 e ResoluçãoCNE/CP nº 95	

01/2004. O Sr. Presidente colocou a proposta em votação a qual foi aprovada 96	

por unanimidade. Palavra aberta à comunidade:a reunião não contou com a 97	

presença de munícipes.Após esta votação oSr. Presidente deu por encerrada 98	

a reunião.Justificaram ausência: Everton de Paula Silveira, Francisco 99	

Carlos Ribeiro, José Eduardo de Carvalho Prestes, Lindalva Maria Pereira de 100	

Oliveira, Rafael Ângelo Bunhi Pinto e Solange Aparecida da Silva Brito.  Eu, 101	

Ana Claudia Joaquim de Barros, lavrei a presente ata que após lida e achada 102	

conforme será assinada por mim e por todos os presentes 103	
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