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Ata da reunião ordinária de número quinhentos e dezesseis do Conselho 1	
Municipal de Educação de Sorocaba (CMESO), realizada em trinta e um 2	
de outubro do ano de dois mil e dezoito, na sala de reuniões da sede 3	
dos conselhos da Secretaria da Educação (SEDU), às nove horas e trinta 4	
minutos, vigésima quarta 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 excelente 7	
reunião. EXPEDIENTE: Verificação das presenças: confirmado quórum 8	
estando presentes os(as) conselheiros(as): TITULARES – Alexandre da 9	
Silva Simões, Danieli Casare da Silva Moreira, Dorothéa de Camargo 10	
Pereira, Everton de Paula Silveira, Francisco Carlos Ribeiro, José Eduardo 11	
de Carvalho Prestes, Lindalva Maria Pereira de Oliveira, Maria José 12	
Antunes R. R. da Costa, Miriam Cecília Facci, Odirlei Botelho da Silva, 13	
Rafael Ângelo Bunhi Pinto, Solange Aparecida da Silva Brito e Valderez 14	
Luci Moreira Vieira Soares. SUPLENTES – Marilda Aparecida Corrêa.  15	
Leitura e aprovação das atas das reuniões de número 514 e 515 16	
(quinhentos e quatorze e quinhentos e quinze): O Sr. Presidente informou 17	
que nas referidas reuniões não houve quórum fazendo a confirmação dos 18	
presentes e das justificativas de ausências. Palavra da Presidência: O Sr. 19	
Presidente Prof. Dr. Alexandre da Silva Simões informou que estará 20	
ausente da cidade nos próximos dez dias em virtude de compromisso com 21	
o Encontro Nacional de Robótica. Em sua ausência a Vice-Presidente 22	
estará à frente das ações do CMESO.  Palavra dos membros: o Cons.º. 23	
Everton de Paula Silveira solicitou que o CMESO manifeste-se por meio 24	
de ações urgentes acerca da situação de implementação de sistema 25	
apostilado na rede pública municipal. Compartilhou que em reunião com o 26	
grupo da supervisão de ensino foi dada a informação que no momento não 27	
há assinatura de contrato de compra do sistema SESI, embora seja uma 28	
meta do governo em fazê-lo, bem como foi informado que a adesão ao 29	
PNLD, por enquanto está mantida. O Consº Odirlei Botelho da Silva no 30	
entanto, informou que teve conhecimento de que o secretário de educação 31	
acompanhado de sua equipe de gestores de desenvolvimento educacional, 32	
em participação na HTPC de uma das escolas municipais da rede pública 33	
de Sorocaba informou que o sistema já está adquirido e que o pedido de 34	
cancelamento do PNLD já foi formalizado junto ao MEC. A principal 35	
preocupação do colegiado se dá em virtude dos recursos que serão 36	
necessários à aquisição do sistema de ensino que poderiam ser alocados 37	
na contratação de professores, investimento nas salas de informática entre 38	
outras demandas estruturais que a rede hoje está carente. O Consº. Rafael 39	
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Bunhi Pinto externou sua preocupação e indignação com a situação que 40	
se tem apresentado atualmente em que o Sr. Secretário da Educação 41	
demonstra não ter conhecimento e proximidade com as temáticas da 42	
educação, e também sua escolha pela exposição midiática de forma 43	
agressiva e desnecessária, enfatizando, em especial, a situação em que 44	
foi colocado na rede social, via live do facebook  vídeo que apontava a 45	
ausência do CMESO em reunião para apresentação da Gestão 46	
Compartilhada na última sexta-feira, dia vinte e seis de outubro. Fica muito 47	
difícil estabelecer um diálogo quando a estratégia principal é mobilizar a 48	
opinião pública por meio das mídias sociais e, informando a imprensa local, 49	
antes de abrir uma discussão formal com o CMESO. O Sr. Presidente Prof. 50	
Alexandre da Silva Simões apresentou dúvida se é prudente acionar o MP 51	
e o TC antes de realizar a pesquisa junto à rede pública municipal de 52	
ensino de Sorocaba acerca do posicionamento da comunidade escolar 53	
sobre o uso do livro didático ou sistema apostilado, ouvido os Conselhos 54	
de Escolas, que está prestes a acontecer. O Consº. Francisco Carlos 55	
Ribeiro manifestou sua preocupação pelo âmbito da economicidade do 56	
gasto público, entendendo que faz-se urgente o encaminhamento da 57	
situação aos referidos órgãos. O Consº Everton de Paula Silveira enfatizou 58	
que entende como independente o encaminhamento da questão em 59	
relação ao processo de pesquisa, em especial pelas questões que 60	
envolvem a economicidade do gasto público e, considerando os avanços 61	
na aprendizagem dos alunos com a utilização do PNLD, bem como o fato 62	
de que já houve canal de escuta da comunidade escolar na audiência 63	
pública realizada para discussão do tema. A Consª, Miriam Cecília Facci 64	
enfatizou que existem outros argumentos que justificariam acionar o MP e 65	
TC como, além dos já citados o fato de a SEDU desconsiderar a 66	
competência legal do CMESO em suas manifestações. A Consª. Lindalva 67	
Maria Pereira de Oliveira também se manifestou favorável ao 68	
encaminhamento da situação ao MP e TC e aproveitou a oportunidade 69	
para agradecer as Consªs. Isabel Cristina Dias de Moraes Cardoso e 70	
Valderez Luci Moreira Vieira Soares que estiveram presentes no Debate 71	
sobre Educação, realizado na Semana da Inclusão que aconteceu no 72	
SENAC. A Consª. Valderez Luci Moreira Vieira Soares enfatizou o cuidado 73	
na recepção promovida a todos promovida pelo SENAC e que o 74	
acolhimento foi extensivo a outros momentos, caso assim o deseje o 75	
CMESO. O presidente, Prof. Alexandre da Silva Simões, agradeceu e 76	
parabenizou a todos que se envolveram e estiveram presentes ao evento. 77	
Retomando o assunto em discussão, a Consª. Maria José Antunes R. R. 78	
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da Costa manifestou-se favorável ao encaminhamento da situação do 79	
apostilamento ao MP e TC, visto que o CMESO, consideradas as 80	
prerrogativas de sua criação e sua composição, deveria ter sido procurado 81	
para acompanhar e/ou realizar análise técnica dos materiais. Após 82	
exaustivo debate com a contribuição de conselheiros e conselheiras 83	
presentes foi deliberado, a partir de aprovação unânime, o 84	
encaminhamento da situação ao Ministério Público (MP) e Tribunal de 85	
Contas (TC) com alguns destaques importantes: não foi apresentado a 86	
qualquer tempo documento técnico com análise do sistema de ensino que 87	
está sendo adquirido, em especial quanto a consonância dele para com os 88	
documentos oficiais; o frequente discurso de desmerecimento do trabalho 89	
dos professores, desconsiderando o fato da meta do IDEB de 2021 já ter 90	
sido atingida pela educação do município; investimento do dinheiro público 91	
na aquisição de um material sem a prévia análise, quando a rede pública 92	
municipal de educação tem a possibilidade de acesso ao PNLD, que é 93	
analisado por equipes técnicas. O Consº. Odirlei Botelho da Silva 94	
compartilhou preocupação quanto a escolha do PNLD Literário, que tem 95	
prazo de finalização previsto para hoje e muitas escolas estão com 96	
dificuldade de finalizar a escolha, sendo que houve solicitação de alguns 97	
diretores para que o CMESO verifique se há possibilidade de intervenção 98	
do colegiado junto ao MEC. Após amplo debate, com contribuições do 99	
Consº. Rafael Bunhi Pinto, entendeu-se que o contato com o MEC precisa 100	
ser feito diretamente a partir de abertura de demanda pelas escolas. A 101	
Consª. Solange Aparecida da Silva Brito compartilhou que conversou 102	
informalmente com a Profª. Rosana Monteiro (UFSCar/Sorocaba), que 103	
solicitou informações sobre o andamento dos estudos para publicação de 104	
deliberação referente a implementação dos artigos 26A e 79B da LDB. A 105	
conselheira passou um panorama dos estudos e ações feitos até o 106	
momento, comprometendo-se que haverá um esforço da comissão para 107	
apresentar um texto, para apreciação do colegiado, na primeira reunião 108	
ordinária de novembro.   Palavra aberta à comunidade: Esteve presente a 109	
Sra. Irene Gonçalo Rabelo - (advogada da ASPAMS) que não fez uso da 110	
palavra. ORDEM DO DIA: 1. Informe sobre a renúncia das conselheiras 111	
Neusa de Oliveira Moraes e Scarlet Aparecida Gracia: o presidente do 112	
CMESO informou que as referidas conselheiras solicitaram desligamento 113	
do colegiado. Ambas já encaminharam tal informe ao chefe do executivo. 114	
A substituição dos membros ficará a critério da administração pública uma 115	
vez que há declínio de suplente(s).  2. Aprovação da metodologia de 116	
pesquisa sobre “Apostilamento da Rede Municipal de Sorocaba”: foi feita 117	
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a análise integral do instrumento de pesquisa a ser submetido à rede 118	
pública municipal de educação de Sorocaba. Houve amplo debate, com 119	
contribuições dos conselheiros e conselheiras presentes. Ao finalizarem-120	
se os ajustes, foi feita a revisão no ofício a ser encaminhado junto ao 121	
instrumento de pesquisa. Colocado em votação a metodologia foi 122	
aprovada por unanimidade. 3. Discussão e encaminhamentos referentes 123	
à análise de projeto de “Gestão Compartilhada”: Foi apresentado pedido 124	
público de desculpas pela impossibilidade de envolvimento nos estudos e 125	
análise dos documentos referentes à Gestão Compartilhada em virtude de 126	
questões de agenda e pessoais, por parte das conselheiras Solange 127	
Aparecida da Silva Brito e Maria José Antunes R. R. da Costa, que 128	
agradeceram a compreensão do colegiado, visto que tinham 129	
conhecimento de que havia uma expectativa de que todos se envolvessem 130	
no movimento da análise. A Consª. Miriam Cecília Facci apresentou um 131	
panorama contextual de como se deram as reuniões de estudos para 132	
apropriação dos documentos entregues ao CMESO. Informou que as 133	
reuniões foram organizadas a partir das possibilidades de agenda dos 134	
conselheiros e conselheiras, ressaltando a complexidade de se realizar o 135	
trabalho. A priori, observa-se que há contradições que precisam ser 136	
esclarecidas e, principalmente, o fato de que, pela falta de documentos 137	
complementares a continuidade da análise está impossibilitada. Os 138	
conselheiros que se envolveram na análise apresentaram as percepções 139	
já evidenciadas a partir dos trabalhos realizados. Houve intenso debate 140	
quanto a forma como a questão será encaminhada. Após essa ampla 141	
discussão, foi deliberado, com aprovação unânime pelo plenário, que a 142	
matéria em questão não é de competência de uma única câmara, mas 143	
matéria de competência do plenário, ficando estabelecida a Consª. Miriam 144	
Cecília Facci como relatora do parecer, em nome de todas as câmaras. 4. 145	
Encaminhamentos referentes ao Ofício SSPMS/DJ n. 172 do Sindicato 146	
dos Servidores Públicos da Prefeitura de Sorocaba: foi colocada em 147	
votação a aprovada por unanimidade que a presidência providenciará e 148	
encaminhará as respostas solicitadas pelo sindicado por meio do referido 149	
ofício. Justificaram ausência: Ana Claudia Joaquim de Barros, Giane 150	
Aparecida Sales da Silva Mota e Karla Adriana Gracia Mena. Eu, Solange 151	
Aparecida da Silva Brito, lavrei a presente ata que após lida e achada 152	
conforme será assinada por mim e por todos os presentes. 153	
__________________________________________________________154	
__________________________________________________________155	
__________________________________________________________156	
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