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     Ata da reunião ordinária de número quinhentos e treze do Conselho 1	
Municipal de Educação de Sorocaba (CMESO), realizada em três de 2	
outubro de dois mil e dezoito, na sala de reuniões da sede dos 3	
conselhos da Secretaria da Educação (SEDU), às nove horas, 4	
vigésima terceira reunião do corrente ano. A reunião foi presidida 5	
pelo Sr. Presidente do CMESO, Professor Doutor Alexandre da Silva 6	
Simões, que abre os trabalhos desejando a todos e todas uma 7	
excelente reunião. EXPEDIENTE: Verificação das presenças: 8	
confirmado quórum estando presentes os(as) conselheiros(as): 9	
TITULARES - Alexandre da Silva Simões, Ana Claudia Joaquim de 10	
Barros, Danieli Casare da Silva Moreira, Everton de Paula Silveira, 11	
Giane Aparecida Sales da Silva Mota, José Eduardo de Carvalho 12	
Prestes, Lindalva Maria Pereira de Oliveira, Maria José Antunes R. 13	
R. da Costa, Miriam Cecília Facci, Odirlei Botelho da Silva, Rafael 14	
Ângelo Bunhi Pinto, Scarlet Aparecida Gracia, Solange Aparecida da 15	
Silva Brito e Valderez Luci Moreira Vieira Soares. SUPLENTE - 16	
Marilda Aparecida Corrêa. Palavra da Presidência: O Sr. Presidente 17	
Prof. Dr. Alexandre da Silva Simões agradeceu a parceria e apoio 18	
irrestrito do vice-presidente Rafael Bunhi Pinto, que apresentou 19	
formalmente sua renúncia da vice-presidência do CMESO. Em meio 20	
à manifestações de agradecimento por parte de diversos 21	
conselheiros e conselheiras presentes e, lhe foi entregue uma 22	
pequena lembrança como reconhecimento aos trabalhos prestados 23	
no período em que esteve como Vice-Presidente. Palavra dos 24	
membros: O Cons.º. Rafael Bunhi Pinto compartilhou a satisfação da 25	
Universidade de Sorocaba (UNISO) em ter recebido nota cinco do 26	
MEC no processo de avaliação para renovação de reconhecimento 27	
da instituição. O conselheiro ratificou o pedido de renúncia na vice-28	
presidência do CMESO e agradeceu sobremaneira ao apoio de 29	
todos os conselheiros e conselheiras no tempo em que compartilhou 30	
a liderança junto ao Presidente Alexandre da Silva Simões e, reiterou 31	
convite para que seja realizada uma reunião ordinária nas 32	
dependências daquela universidade. A Consª. Danieli Casare da 33	
Silva Moreira externou agradecimento à contribuição do Consº. 34	
Rafael Bunhi Pinto como vice-presidente, sendo seguida por outros 35	
conselheiros e conselheiras que, mais uma vez, fizeram coro à sua 36	
manifestação. O Consº. Odirlei Botelho da Silva apresentou um 37	
panorama de discussões feitas no grupo de Pesquisas da 38	
UFSCar/Sorocaba em que estão sendo feitas reflexões acerca do 39	
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PNLD e também do impacto que panorama atual da rede pública 40	
municipal de ensino está tendo nos alunos que cursam graduação 41	
em licenciaturas naquela instituição. Estendeu convite à participação 42	
da I - JORNADA DA EDUCAÇÃO INFANTIL a ser realizada pela 43	
referida universidade, sendo que os detalhes serão compartilhados 44	
futuramente. A Consª. Danieli Casare da Silva Moreira destacou a 45	
confiança que a rede pública municipal de educação vem 46	
depositando na atuação do CMESO; parabenizou a trajetória e 47	
contribuição do colegiado para com muitas discussões mais que 48	
pertinentes que o contexto da educação pública sorocabana vem 49	
apresentando ultimamente. O Consº. Odirlei Botelho da Silva 50	
externou pedidos formais de congratulações dos resultados dos 51	
trabalhos do CMESO, feitos por seus companheiros de trabalhos 52	
Diretores e Orientadores Pedagógicos. A Consª. Ana Claudia 53	
Joaquim de Barros também se manifestou informando que muitos 54	
que não estavam presente na Audiência Pública sobre 55	
apostilamento, na Câmara Municipal, se manifestaram em apoio e 56	
reconhecimento às ações do CMESO. O Presidente Alexandre da 57	
Silva Simões apontou que ao levantar prioridades para sua gestão, 58	
quando assumiu a presidência do CMESO, o estreitamento do 59	
contato com a comunidade era uma delas e que as manifestações 60	
feitas pelos conselheiros demonstra que o colegiado está no 61	
caminho certo. A Consª. Marilda  Aparecida Corrêa reiterou convite 62	
para participação de evento relacionado às ações de discussão das 63	
relações étnico raciais, sendo que os detalhes do convite serão 64	
encaminhados posteriormente. A Consª. Giane Aparecida Sales da 65	
Silva Mota apresentou preocupação do FUNDEB quanto ao 66	
processo de municipalização das últimas escolas. Como está sendo 67	
feito? Qual o número de alunos que a rede passou a atender? Como 68	
está sendo cuidada as questões legais em relação a repasses 69	
financeiros?; o Consº José Eduardo de Carvalho Prestes contribuiu 70	
com a discussão informando que houve um movimento de estudo 71	
técnico por parte da Diretoria de Ensino de Sorocaba, bem como 72	
fundamentação legal para as ações referentes a municipalização. 73	
Que tal estudo data de um tempo mais remoto que o atual, sendo 74	
que à época não foi colocado em prática e que, no contexto das 75	
últimas escolas municipalizadas não pode precisar se aquele estudo 76	
técnico foi resgatado ou, quais foram os parâmetros utilizados para 77	
tal realização. A Consª. Ana Claudia Joaquim de Barros externou 78	
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sua preocupação acerca de como está sendo operacionalizada as 79	
ações da municipalização, em especial questões de precarização do 80	
trabalho visto a falta de professores efetivos e equipes de apoio. 81	
Diante dessas manifestações o Sr. Presidente apresentou proposta 82	
de encaminhamento: oficiar o poder público e solicitar todos os 83	
esclarecimentos acerca da municipalização, sendo que tal proposta 84	
foi aprovada por unanimidade. A Consª. Miriam Cecília Facci propôs 85	
uma reflexão sobre a audiência pública realizada sobre 86	
apostilamento ressaltando sua preocupação que os “Debates sobre 87	
Educação” não perca o foco enquanto debate técnico. Essa 88	
percepção/preocupação oportunizou uma ampla reflexão dos 89	
conselheiros e conselheiras presentes sendo que, no que se refere a 90	
relação entre o debate com a Audiência Pública muitos contribuíram 91	
com suas percepções. A Consª. Solange Aparecida da Silva Brito 92	
sugeriu a adoção de um protocolo para integrar o convite aos 93	
partícipes dos próximos Debates sobre Educação de forma a 94	
contextualizar os objetivos e intenções desse movimento, sendo que 95	
compartilhou a percepção de que faltou o caráter técnico por parte 96	
do representante da SEDU para equalizar a perspectiva do debate. 97	
O Consº. Odirlei Botelho da Silva compartilhou sua preocupação com 98	
situação de vandalismo sofrida no CEI 41 e como está difícil a 99	
precarização das questões relativas à manutenção. A Consª. 100	
Solange Aparecida da Silva Brito compartilhou algumas ações 101	
realizadas juntamente com a Consª. Marilda Aparecida Corrêa que 102	
visaram ampliar os estudos acerca da implementação de política 103	
pública para discussão da temática da história da África e relações 104	
étnico raciais (artigo 26A e 79B da LDB), em especial visita feita à 105	
cidade de Araçariguama com o objetivo de conhecer as ações ali 106	
desenvolvidas. Em virtude dos estudos que ainda serão necessários 107	
para que a comissão possa apresentar um texto de deliberação para 108	
o colegiado apreciar, a Consª. Solange Aparecida da Silva propôs 109	
retirada de pauta do item cinco: Discussão e encaminhamentos 110	
referentes à regulamentação dos artigos 26A e 79B da LDB. III. O Sr. 111	
Presidente Alexandre da Silva Simões externou sua preocupação 112	
com o atraso para finalização dessa demanda, externando que o 113	
CMESO precisa se empenhar em atender a expectativa do 114	
CMPDCN-SO (Conselho Municipal para o Desenvolvimento e 115	
Participação da Comunidade Negra de Sorocaba) e, que até que os 116	
trabalhos estejam concluídos e a deliberação aprovada a temática 117	



 

 
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		

constará em todas as pautas de reuniões ordinárias do colegiado. 118	
Palavra aberta à comunidade: A Sra. Ivone Aparecida Xavier – 119	
representando o Conselho Regional de Psicologia agradeceu a 120	
oportunidade de mais uma vez estar presente acompanhando os 121	
trabalhos do CMESO. A Sra. Irene Gonçalo Rabelo, advogada da 122	
ASPAMS, em nome da diretoria da associação, convidou a todos os 123	
conselheiros e conselheiras para participarem de Baile de Máscaras 124	
que será realizado em comemoração ao dia dos professores em que 125	
haverá também premiação a um concurso de crônicas promovido 126	
pela entidade. As informações sobre o evento foram passadas por 127	
meio de entrega de folder aos conselheiros e conselheiras 128	
presentes. ORDEM DO DIA: 1. Licença da conselheira Neusa 129	
Oliveira Moraes por 30 dias a partir de 02/2018; 2. Eleição do vice-130	
presidente do CMESO para completar o tempo restante de mandato, 131	
em acordo com parágrafo 2º do Art. 12 do Regimento do CMESO. 132	
Foi ratificado o agradecimento formal feito pelo Sr. Presidente na 133	
abertura da reunião ao apoio e parceria  do Vice-Presidente Rafael 134	
Bunhi Pinto, que informou a todos que sua saída da vice-presidência 135	
do CMESO deu-se por motivos pessoais, agradecendo, mais uma 136	
vez, a oportunidade e externando a alegria, o prazer e o quanto 137	
aprendeu com o Presidente Alexandre da Silva Simões no período 138	
em que o acompanhou na presidência. Considerando a renúncia do 139	
Consº. Rafael Bunhi Pinto da vice-presidência, o Sr. Presidente 140	
conduziu o processo de inscrição de interessados a assumir o cargo. 141	
Sendo dada oportunidade a todos os presentes, a Consª. Miriam 142	
Cecília Facci externou interesse em candidatar-se ao cargo. Foi feita 143	
a eleição por escrutínio secreto sendo que a referida conselheira foi 144	
eleita à Vice-Presidência com quatorze votos favoráveis e nenhuma 145	
abstenção. 3. – Discussão e encaminhamentos referentes à consulta 146	
a comunidade escolar referente à questão “PNLD ou Sistema 147	
Apostilado de Ensino” - O Consº. Everton de Paula Silveira sugere 148	
que sejam envolvidos a equipe docente, gestora e Conselho de 149	
Escola, assemelhando-se ao processo de pesquisa do PNLD. Muitas 150	
foram as contribuições e ponderações feitas pelos conselheiros e 151	
conselheiras presentes e, após amplo debate, ficou deliberado, a 152	
partir de aprovação unânime do colegiado, que a metodologia 153	
preverá proposta de ações nas HTPs com a participação do 154	
Conselho de Escola. O Público Alvo serão os Docentes Efetivos e 155	
Contratados, Equipe Gestora e Membros do Conselho Escolar. O Sr. 156	
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Presidente Alexandre da Silva Simões propôs que a metodologia 157	
fosse submetida a consulta pública. Essa proposta gerou amplo 158	
debate também e por fim foi deliberado, após aprovação do 159	
colegiado que o instrumento de pesquisa será publicado no Jornal do 160	
Município para garantir a ampla publicidade do movimento. 4. 161	
Discussão e encaminhamentos referentes à submissão do projeto de 162	
“Gestão Compartilhada” pela SEDU em 28/09/2018; 5. Discussão e 163	
encaminhamentos referentes à publicação do Edital de Chamamento 164	
SEDU 03/2018 no Jornal do Município de Sorocaba em 01/10/2018; 165	
e 6. Proposta de Debate público sobre tema “Gestão Compartilhada. 166	
O presidente do CMESO, Prof. Alexandre da Silva Simões esteve 167	
em reunião com o Secretário da Educação para receber os 168	
documentos físicos referentes ao projeto de Gestão Compartilhada. 169	
Na ocasião lhe foi solicitado que não fosse feito, a priori, o 170	
compartilhamento dos documentos, em especial o Termo de 171	
Referência, sob a alegação de não oportunizar acesso antecipado a 172	
quaisquer uma das Organizações Sociais (OS) que estão pleiteando 173	
prestar serviços na educação municipal. O Sr. Presidente 174	
comprometeu-se com tal solicitação e, ressalta veementemente que 175	
até a presente data não forneceu cópia de nenhum dos documentos, 176	
embora a SEDU tenha dado publicidade via Jornal do Município no 177	
dia um de outubro de dois mil e dezoito. O Sr. Presidente Alexandre 178	
da Silva Simões solicitou manifestação sobre disponibilizar os 179	
documentos no site do CMESO, sendo aprovada por unanimidade. 180	
Foi colocada em discussão a proposta de realização de audiência 181	
pública para discutir o projeto de Gestão Compartilhada, sendo 182	
aprovada por unanimidade. O Presidente Sr. Alexandre da Silva 183	
Simões solicitou registro em ata de que há a necessidade de que se 184	
fique muito atento, em especial os membros do colegiado que fazem 185	
parte da SEDU, representando-a ou aos seus segmentos, que caso 186	
vivenciem quaisquer situações que indique assédio moral, que 187	
reportem essa situação ao CMESO para que possam ser dado o 188	
apoio necessário no que se refere a encaminhamentos cabíveis. O 189	
Sr. Presidente ainda fez um reconhecimento e agradecimento 190	
pontual ao da Consª. Scarlet Aparecida Gracia, que não mediu 191	
esforços nas ações de organização e logística para que os 192	
documentos entregues pudessem ser digitalizados visando chegar a 193	
todos os conselheiros e conselheiras. No que se refere a 194	
necessidade de organização para os estudos dos documentos ficou 195	
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deliberado que serão no formato de reuniões de estudos sendo que 196	
a priori, foram indicados os dias cinco, oito e nove de outubro para 197	
início dos estudos. Como datas possíveis para a realização da 198	
audiência pública foram propostos os dias vinte e três, vinte e dois e 199	
dezessete de outubro, em ordem de preferência. Foi proposta e 200	
aprovada a retirada de pauta do item sete, a saber: 7. Discussão e 201	
encaminhamentos referentes à regulamentação dos artigos 26A e 202	
79B da LDB. Justificaram ausência: Dorothéa de Camargo Pereira, 203	
Francisco Carlos Ribeiro e Karla Adriana Gracia Mena. Eu, Solange 204	
Aparecida da Silva Brito lavrei a presente ata que após lida e achada 205	
conforme será assinada por mim e por todos os presentes. 206	
_______________________________________________________ 207	
_______________________________________________________208	
_______________________________________________________209	
_______________________________________________________210	
_______________________________________________________211	
_______________________________________________________212	
_______________________________________________________213	
_______________________________________________________214	
_______________________________________________________215	
_______________________________________________________216	
_______________________________________________________217	
_______________________________________________________218	
_______________________________________________________219	
_______________________________________________________	220	


