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Ata da reunião ordinária de número quinhentos e doze do Conselho 1	
Municipal de Educação de Sorocaba (CMESO), realizada em dezenove 2	
de setembro de dois mil e dezoito, na sala de reuniões da sede dos 3	
conselhos da Secretaria da Educação (SEDU), às nove horas, vigésima 4	
segunda reunião do corrente ano. A reunião foi presidida pelo Sr. 5	
Presidente do CMESO, Professor Doutor Alexandre da Silva Simões, que 6	
abre os trabalhos desejando a todos e todas uma excelente reunião. 7	
EXPEDIENTE: Verificação das presenças: confirmado quórum estando 8	
presentes os(as) conselheiros(as): TITULARES - Alexandre da Silva 9	
Simões, Ana Claudia Joaquim de Barros, Danieli Casare da Silva Moreira, 10	
Dorothéa de Camargo Pereira, Everton de Paula Silveira, Francisco Carlos 11	
Ribeiro, Giane Aparecida Sales da Silva Mota, José Eduardo de Carvalho 12	
Prestes, Karla Adriana Gracia Mena, Maria José Antunes R. R. da Costa, 13	
Miriam Cecília Facci, Lindalva Maria Pereira de Oliveira, Odirlei Botelho da 14	
Silva, Rafael Ângelo Bunhi Pinto, Scarlet Aparecida Gracia, Solange 15	
Aparecida da Silva Brito e Valderez Luci Moreira Vieira Soares. 16	
SUPLENTE - Marilda Aparecida Corrêa. Leitura e aprovação da ata das 17	
reuniões de número 509 e 511 (quinhentos e nove e quinhentos e onze): a 18	
ata de número quinhentos e nove recebeu algumas contribuições de ajuste 19	
e foi aprovada com as abstenções das conselheiras Ana Claudia Joaquim 20	
de Barros, Karla Adriana Gracia Mena e Maria José Antunes R. R. da 21	
Costa; a ata da reunião extraordinária, realizada em onze de setembro do 22	
corrente ano, reunião de número quinhentos e onze foi lida na íntegra com 23	
ajustes e contribuições. Colocada em votação, a aprovação da referida ata 24	
foi por unanimidade. Palavra da Presidência: O Sr. Presidente Prof. Dr. 25	
Alexandre da Silva Simões informou que a página do CMESO na rede 26	
social facebook atingiu os quinhentos likes, demonstrando que as ações 27	
estão chegando junto à comunidade. O Sr. Secretário informou que 28	
finalmente a cópia da lista de presença da reunião ordinário de número 29	
quinhentos foi entregue e a mesma poderá subir ao site do CMESO. 30	
Solicitou informações a respeito se os documentos referentes à Gestão 31	
Compartilhada foram entregues na Casa dos Conselhos, recebendo 32	
negativa como resposta. Cobrou pontualmente a importância de celeridade 33	
quanto a discussão e acompanhamentos referentes à regulamentação dos 34	
artigos 26ª e 79B da LDB e ações correlatas em parceria com o 35	
CMPDCNS. Solicitação de agendamento de reunião extraordinária noturna 36	
com a presidência da CPI da merenda (convidar CACS, CAE?). 37	
Pagamento da UNCME. Recebimento de ofício da SEDU 2086/2018. 38	
Informou sobre os ofícios que permanecem sem resposta 23, 26, 27, 50, 39	
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52, 53, 60, 70 77/2018. Informou novos ofícios expedidos: 84/2018 – 40	
Notificação PNLD MEC; 86/2018 – Notificação PNLD encaminhado ao Sr.  41	
Secretário da Educação. 87/2018 – Solicita documentos acerca do 42	
apostilamento. Palavra dos membros: Sobre as manifestações do 43	
Presidente cabe destacar que a conselheira Danieli Casare da Silva 44	
Moreira solicitou que as reuniões que envolvam discussões de interesse 45	
geral da rede pública municipal, como a que se faz necessária sobre as 46	
temáticas de apostilamento e gestão compartilhada e, em especial sobre 47	
os resultados da CPI da merenda, abordada pelo Sr. Presidente, sejam 48	
feitas em horário que seja possível convidar os professores e profissionais 49	
da rede pública municipal de Sorocaba. O Consº. Odirlei Botelho da Silva 50	
externou sua preocupação com o objetivo da reunião sobre as questões 51	
referentes aos resultados da CPI da merenda e, se faz sentido convidar a 52	
rede para ela. Enfatizou que seria papel do legislativo promover essas 53	
discussões no espaço da casa de leis que é o legitimado para tal. A Consª. 54	
Ana Claudia Joaquim de Barros compartilhou com o colegiado a rotina de 55	
contagem das refeições servidas e o fato de que o contrato atual não 56	
prevê a contagem fracionada da alimentação e, por esse motivo, as 57	
porções de frutas são contabilizadas como refeição, entre outras 58	
peculiaridades do processo. O Consº. Odirlei Botelho da Silva 59	
compartilhou que, em uma das creches em que trabalha recebeu visita 60	
(auditoria) do FNDE que constatou inúmeros equívocos no processo de 61	
distribuição de alimentação. No que se refere ao ofício recebido da SEDU, 62	
do Sr. Secretário da Educação, que em tese solicitava mais prazo para o 63	
envio dos documentos acerca da gestão compartilhada, após intensa 64	
deliberação do colegiado, foi aprovado, por unanimidade que o 65	
encaminhamento será uma resposta formal da presidência do CMESO 66	
reiterando cada apontamento feito nos ofícios anteriores e, em especial, 67	
quanto à falta de respostas às solicitações e manifestações desse 68	
colegiado. O Consº. Rafael Bunhi Pinto apresentou um panorama dos 69	
trabalhos feitos pela comissão de revisão do regimento interno do CMESO, 70	
bem como solicitou que nos estudos para a deliberação das questões que 71	
envolvem as relações étnicos raciais, que seja trazido o contexto e 72	
conotações dos direitos humanos. O Consº. Odirlei Botelho da Silva 73	
solicitou que esse colegiado, em algum momento proponha como pauta de 74	
discussão a utilização dos prédios do Sabe Tudo. A Consª. Giane 75	
Aparecida Sales da Silva Mota solicitou que também seja colocada como 76	
pauta de discussão, em momento oportuno, o atendimento em período 77	
integral, bem como a utilização dos prédios (Oficina do Saber) em relação 78	
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ao PNE / PME, em especial quanto ao cumprimento das metas previstas 79	
naqueles dois documentos. A Consª. Danieli Casare da Silva Moreira 80	
enfatizou que o CMESO deve ser guardião das deliberações que publicou 81	
acompanhando se suas normativas estão sendo observadas e garantidas 82	
pela administração pública. A conselheira ainda demonstrou sua 83	
preocupação quanto a deliberação número um que indica a necessidade 84	
de que as discussões da LOA seja feita com o CMESO. O Prof. Alexandre 85	
da Silva Simões apresentou como encaminhamento o envio de ofício 86	
solicitando cópia da LOA, sendo aprovado por unanimidade pelo 87	
colegiado. No que se refere a deliberação de número dois, outro destaque 88	
feito pela conselheira Danieli Casare da Silva Moreira, o Sr. Presidente 89	
propôs notificar a SEDU indicando o prazo de um ano para que cópia de 90	
todos os projetos/contratos sejam encaminhados ao CMESO. A Consª. 91	
Solange Aparecida da Silva Brito apontou alguns contatos e intenções 92	
para que os Debates sobre Educação envolvendo a temática de Gênero e 93	
Sexualidade seja feita em novembro, apresentando como data possível o 94	
dia oito, sendo que buscará convidar os Conselhos Municipais de 95	
Educação da região metropolitana. A Consª. Danieli Casare da Silva 96	
Moreira apresentou proposta de que o CMESO inclua como temática do 97	
“DEBATES SOBRE EDUCAÇÃO” a questão do apostilamento. O Consº. 98	
Francisco Carlos Ribeiro informou que solicitou afastamento da Comissão 99	
Técnica do PME e também da presidência da Câmara do PAR. Foi feita a 100	
indicação da Consª. Miriam Cecília Facci para presidência da referida 101	
câmara e do Consº. Odirlei Botelho da Silva como vice-presidente – não 102	
havendo outras chapas inscritas ficou eleita a nova presidência da câmara 103	
do PAR. A substituição do Consº Francisco Carlos Ribeiro para a equipe 104	
técnica do PME será definida posteriormente. A Consª. Marilda Aparecida 105	
Corrêa convidou a todos para participarem no próximo dia vinte e um de 106	
novembro, às nove horas, no Centro de Referência em Educação do 1º. 107	
Fórum sobre os desafios para a implementação de política pública para 108	
discussão das relações étnico raciais. Essa atividade está sendo 109	
organizada por um Grupo de Trabalho da SEDU, envolverá diretores e 110	
professores da rede pública municipal dando continuidade a trabalho 111	
iniciado em dois mil e dezesseis. A Consª. Dorothéa de Camargo Pereira 112	
compartilhou sua recente participação em congresso da área colocando-se 113	
à disposição para indicar alguns nomes de estudiosos que futuramente 114	
poderão contribuir com os trabalhos do CMESO. A Consª. Maria José 115	
Antunes R. R. da Costa sugeriu que a conselheira Dorothéa de Camargo 116	
Pereira escreva um artigo com suas principais percepções do congresso 117	
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para que o editorial do CMESO possa viabilizar a publicação. A Consª. 118	
Karla Adriana Gracia Mena apresentou sua preocupação com as 119	
informações e discussões que, por vezes, são discutidas por meio do 120	
grupo no whatsApp iniciando um debate se aquele espaço é ou não 121	
legitimado para algumas “decisões”. A Consª Giane Aparecida Sales da 122	
Silva Mota apontou a necessidade de que se faça uma reflexão acerca de 123	
qual é o papel do grupo do CMESO no whatsApp. A Sra. Scarlet Aparecida 124	
Gracia também participou dessa reflexão e solicitou que constasse em ata 125	
que, em alguns momentos percebe algumas falas indiretas de que 126	
possivelmente haja “vazamento” das conversas feitas pelo grupo do what 127	
sApp do CMESO, enfatizando que ainda que seja mãe de uma gestora de 128	
desenvolvimento educacional (Francine Gracia Mena), que atua e está 129	
ligada diretamente à administração municipal, em nenhum momento 130	
compartilha ou compartilhou quaisquer informações ou discussões feitas 131	
pelo grupo do CMESO. O Sr. Presidente Alexandre da Silva Simões 132	
retomou em que contextos algumas discussões são feitas pelo referido 133	
aplicativo, deixando claro que a opção por aquele meio de comunicação se 134	
dá, principalmente para garantir que toda e qualquer 135	
discussão/encaminhamento seja compartilhado com o colegiado, visto que 136	
sempre solicita e faz o cômputo das manifestações e, as considera para 137	
ações que até poderia fazer por ad referendo. Palavra aberta à 138	
comunidade: Irene Gonçalo Rabelo - (advogada da ASPAMS) – agradeceu 139	
a oportunidade e abertura do CMESO para participação da comunidade, 140	
informando que está acompanhando as reuniões a pedido da presidência 141	
da ASPAMS que em virtude dos horários de trabalho não consegue 142	
comparecer às reuniões do CMESO, mas que entende ser muito 143	
importante conhecer as pautas de discussões na perspectiva de contribuir 144	
sempre que possível. ORDEM DO DIA: 1. Discussão, manifestação e/ou 145	
encaminhamentos referentes à audiência pública sobre a Educação no 146	
município: O Presidente Alexandre da Silva Simões ponderou que o 147	
CMESO precisa ser protagonista da fomentação das discussões 148	
importantes para a educação municipal.  O Consº. Rafael Bunhi Pinto 149	
propôs uma reflexão sobre o cuidado com a ações do colegiado que 150	
possam, em algum momento vir a ultrapassar as prerrogativas do CMESO, 151	
citou em especial os encaminhamentos do colegiado no caso da diretora 152	
da EM Achilles de Almeida afastada compulsoriamente, em que o CMESO 153	
emitiu nota de repúdio. Essa reflexão foi ampla tendo o envolvimento e 154	
participação de vários conselheiros e conselheiras, sendo que como saldo 155	
pode-se apontar que discutir sobre os objetivos e função do CMESO à luz 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		

da lei que o criou, bem como de seu regimento interno é uma ação a ser 157	
considerada sempre que necessária. No que se refere às questões de 158	
gestão compartilhada como o Sr. Secretário indicou uma previsão de prazo 159	
para a entrega do projeto ao CMESO, foi deliberado que deve-se aguardar 160	
a chegada desses documentos. Já sobre o apostilamento da rede pública, 161	
foi aprovado que o colegiado deve ter uma ação antecipada, sendo que as 162	
propostas apresentadas foram: discussão da temática em mais uma 163	
edição do “Debates sobre Educação”, a ser realizada em data e formato a 164	
ser definido em breve, no período noturno para garantir a possibilidade de 165	
participação do máximo de interessados possível. Colocada em votação, a 166	
proposta foi aprovada tendo a abstenção de voto da Consª. Maria José 167	
Antunes R. R. da Costa. O Consº Everton de Paula Silveira apresentou a 168	
importância de que seja feita uma consulta pública à rede acerca das 169	
questões que envolvem o apostilamento e o uso dos livros didáticos do 170	
PNLD. A proposta foi aprovada por unanimidade. 2. Manifestação 171	
referente ao P.L. n. 08/2008 (Programa Empresa Amiga da Educação). 172	
Ofício n. 67/2018, vereador Hudson Pessini:  foi feita leitura do ofício e da 173	
manifestação do jurídico da Câmara Municipal. Como encaminhamento o 174	
colegiado deliberou por um parecer contrário, aprovado por unanimidade 175	
sendo que o Consº Everton de Paula Silveira e a Consª. Danieli Casare da 176	
Silva Moreira redigirão o parecer indicando as questões de mérito e 177	
também de inconstitucionalidade. 3. Manifestação referente a Cargos de 178	
Gestor de Desenvolvimento Educacional Pedagógico e Gestor de 179	
Desenvolvimento Administrativo: Foi apresentado um panorama contextual 180	
que envolveu a criação dos cargos de Gestor de Desenvolvimento 181	
Educacional bem como sobre o projeto de lei que tramita na câmara para 182	
alteração dos critérios de provimento do mesmo. Após ampla discussão o 183	
colegiado aprovou por unanimidade que seja feita uma manifestação 184	
contrária a ser encaminhada à Câmara Municipal, como perspectiva de 185	
manifestação e contribuição do CMESO. O Consº. Everton de Paula 186	
Silveira redigirá o documento abordando questões de legalidade e carácter 187	
técnico. 4. Discussões e encaminhamentos referentes a pontos das 188	
Deliberações CMESO ainda não atendidos pelo município:  Após amplo 189	
debate foi instituída uma comissão composta pelas conselheiras e 190	
conselheiro Danieli Casare da Silva Moreira, Ana Claudia Joaquim de 191	
Barros e Odirlei Botelho da Silva para elaboração de um documento que 192	
visará oficiar a SEDU informando tudo que está em desacordo com as 193	
últimas deliberações publicadas. Justificou ausência: Neusa de Oliveira 194	
Moraes. Eu, Solange Aparecida da Silva Brito lavrei a presente ata que 195	
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após lida e achada conforme será assinada por mim e por todos os 196	
presentes.              197	
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