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ATA DA SESSÃO ESPECIAL DA POSSE DE NOVOS CONSELHEIROS DO CONSELHO 1 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SOROCABA, ESTADO DE SÃO PAULO. 2 

Aos trinta dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezenove, na Sala do Plenário do 3 

Conselho Municipal de Educação de Sorocaba, Estado de São Paulo, com sede no Palácio 4 

da Cidadania – Casa dos Conselhos Municipais, situado na Av. Dr. Afonso Vergueiro, nº 5 

1.238, Centro, Sorocaba, SP, 18039-370, às 9 horas, realizou-se, nos termos do Artigo 31 6 

do Regimento Interno do CMESO, homologado pela RESOLUÇÃO SEDU/GS Nº 14/2012, 7 

de 09 de maio de 2012, a Sessão Especial de Posse de novos Conselheiros Municipais 8 

de Educação, titulares e seus respectivos suplentes, nomeados pelo Decreto 9 

Municipal nº 25.184, de 7 de outubro de 2019, publicado no Jornal Município de 10 

Sorocaba no dia 10 de outubro de 2019, páginas 18 e 19. A Sessão Especial foi presidida 11 

pela Presidente do CMESO em exercício Prof.ª Miriam Cecília Facci, que indicou a mim 12 

Solange Aparecida da Silva Brito para secretariá-la. A Presidente deu início aos trabalhos do 13 

dia dando as boas-vindas aos novos conselheiros e, na sequência, passou a palavra ao Sr. 14 

Secretário da Educação Prof. Wanderlei Acca que agradeceu o trabalho que o CMESO vem 15 

desenvolvendo; destacou as adversidades e revezes que o CMESO passou, afirmando a 16 

expectativa de que tudo isso fique num passado que não se repita mais; destacou sua 17 

participação no Conselho Municipal de Educação desde sua instituição; trouxe em nome da 18 

Dra. Jaqueline, prefeita de Sorocaba, uma saudação e o apontamento de que ela também 19 

está imbuída do desejo de que o CMESO seja um parceiro e apoiador nos programas e 20 

projetos para a Secretaria da Educação visando que a educação pública municipal volte a 21 

caminhar; fez destaques sobre o encerramento da adesão ao material do SESI, bem como 22 

sobre o processo de averiguação acerca da compra do material para os estudantes; 23 

ressaltou a importância da realização, em breve, de concurso público, enfatizando o excesso 24 

de contratos CLT e turmas com o ano letivo acontecendo com professores eventuais, 25 

enfatizando que o que importa é daqui pra frente,  com o compromisso da administração em  26 

priorizar a transparência e o atendimento à população; destacou que as publicações e outras 27 

pendências do CMESO estão sendo encaminhadas; agradeceu, mais uma vez, a acolhida 28 

aos novos conselheiros, destacando a contribuição dos representantes dos segmentos 29 

eleitos, que também tomam posse na data de hoje, em especial à possibilidade de 30 

contribuição de cada um para com os estudantes de Sorocaba que precisam ser vistos 31 
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acima de serem desta ou daquela rede; ressaltou a ampliação das vagas em creche, com a 32 

Gestão Compartilhada; justificou que algumas decisões, em sua gestão, foram tomadas sem 33 

que o CMESO fosse consultado, tão somente pela urgência da situação, bem como pelo fato 34 

do CMESO não estar operando adequadamente; por fim, garantiu que todos os documentos 35 

e atos do colegiado que estão pendente de publicação oficial, serão publicados. Após a 36 

manifestação do Sr. Secretário da Educação, a Presidente do CMESO destacou o desejo de 37 

que seja realmente um novo tempo entre o CMESO e a SEDU. Na sequência agradeceu 38 

mais uma vez aos novos conselheiros de terem aceito o desafio de integrarem o colegiado e 39 

explicou a todos os presentes o contexto em que se deu a ideia de criar e propor um 40 

protocolo de posse, que ocorre pela primeira vez na reunião de hoje. A Presidente realizou 41 

um agradecimento especial aos ex conselheiros, cujo mandato encerraram-se 42 

recentemente, os quais foram substituídos a partir das nomeações do Decreto Municipal nº 43 

25.184/2019, de 7 de outubro de 2019: “Quero, em nome do Conselho Municipal de 44 

Educação de Sorocaba, prestar os mais sinceros agradecimentos aos conselheiros que 45 

deixaram o colegiado por terem encerrado seus mandatos: Dorothéa de Camargo Pereira, 46 

Francisco Carlos Ribeiro, José Eduardo de Carvalho Prestes, Lindalva Maria Pereira de 47 

Oliveira, Maria José Antunes Rocha Rodrigues Costa e Rafael Ângelo Bunhi Pinto. Nossa 48 

gratidão pelos anos de dedicação gratuita e incansável à educação do Município de 49 

Sorocaba na atuação como membros deste colegiado. Agradecemos pelas aprendizagens, 50 

pelos laços de amizade e de respeito e pelas incalculáveis contribuições que vocês deram 51 

ao CMESO, em particular, pela convivência e atuação e ao Município de Sorocaba pela 52 

constante luta em defesa da educação pública de qualidade. Como dizia o pensador: “Cada 53 

um que passa em nossa vida, passa sozinho. Mas não vai só; nem nos deixa só: leva um 54 

pouco de nós e deixa um pouco de si!” Nossa gratidão pelos momentos compartilhados!”. Na 55 

sequência, a Sra. Presidente em exercício, solicitou-me que procedesse aos seguintes 56 

destaques aos presentes: O Conselho Municipal de Educação de Sorocaba foi criado pela 57 

Lei Municipal nº 4.574, de 19 de julho de 1.994, com funções normativas, deliberativas e 58 

consultivas, em relação aos assuntos da Educação que se refiram ao Sistema Municipal de 59 

Ensino. Nos termos do Artigo 3º da Lei de criação, compete ao Conselho Municipal de 60 

Educação de Sorocaba, além de outras atribuições: I - fixar diretrizes para o Sistema 61 

Municipal de Ensino; II - colaborar com o Poder Público Municipal na formulação da política 62 
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e na elaboração do Plano Municipal de Educação; III - zelar pelo cumprimento das 63 

disposições constitucionais, legais e normativas em matéria de educação;  IV - exercer 64 

atribuições próprias, conferidas em lei; V - fixar normas para autorização, funcionamento e 65 

supervisão de instituições vinculadas ao Sistema Municipal de Ensino; VI - sugerir medidas 66 

que visem ao aperfeiçoamento do ensino no Sistema Municipal de Ensino; VII - opinar sobre 67 

assuntos de sua competência. Conforme estabelecido no Artigo 15 do Regimento Interno do 68 

Conselho Municipal de Educação, compete aos Conselheiros: I. participar das reuniões do 69 

Conselho, com direito a voz e voto; II. executar as tarefas que lhes forem atribuídas nas 70 

comissões ou as que lhes forem individualmente solicitadas; III. manter o setor que 71 

representa regularmente informado sobre as atividades e deliberações do Conselho; IV. 72 

manter sigilo sobre assuntos veiculados no Conselho, sempre que determinado pelo 73 

Plenário; V. manter conduta ética compatível com as atividades do Conselho. O mandato de 74 

conselheiro será de três anos para os conselheiros titulares, conforme estabelecido no Artigo 75 

5º da Lei nº 4.574/1994, e de dois anos para os conselheiros suplentes, conforme parágrafo 76 

8º do mesmo artigo. Nos termos do parágrafo 4º do Artigo 5º, o mandato de qualquer 77 

conselheiro será extinto em caso de renúncia expressa ou tácita, configurando-se esta 78 

última pela ausência injustificada por mais de noventa dias consecutivos ou pela falta a mais 79 

da metade das sessões plenárias realizadas no decurso de um ano. O exercício do mandato 80 

de conselheiro é considerado de interesse relevante para o município, não sendo 81 

remunerado. No cumprimento das atribuições que lhe são conferidas pelo Regimento Interno 82 

do Conselho Municipal de Educação, a Presidente em exercício, com fulcro no inciso VI, 83 

Artigo 13, deste Regimento, deu posse aos novos conselheiros, iniciando-se com a Leitura 84 

do Decreto Municipal que os nomeou: “(Processo nº 13.724/1993).  DECRETO Nº 25.184, 85 

DE 7 DE OUTUBRO DE 2019. (Dispõe sobre a nomeação de Conselheiros titulares e 86 

suplentes para composição do Conselho Municipal da Educação de Sorocaba e dá outras 87 

providências). JAQUELINE LILIAN BARCELOS COUTINHO, Prefeita de Sorocaba, no uso 88 

das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município e, em especial, nos 89 

termos da Lei Municipal nº 4.574, de 19 de julho de 1994, alterada pela Lei Municipal nº 90 

6.754, de 22 de novembro de 2002, e ainda; CONSIDERANDO a homologação, realizada 91 

pelo Conselho Municipal da Educação de Sorocaba, das eleições previstas no Edital 92 

CMESO nº 02/2019 e Edital CMESO nº 03/2019, para escolha dos representantes titulares e 93 
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suplentes dos segmentos da Educação Superior e da Educação Profissional junto ao órgão; 94 

CONSIDERANDO, ainda, o encerramento do mandato vigente para as cadeiras de titular e 95 

suplente do segmento da Supervisão de Ensino da Rede Estadual de Educação do órgão, 96 

com consequente nova indicação para esta representatividade já realizada pela Diretoria 97 

Regional de Ensino de Sorocaba; CONSIDERANDO, por fim, o igual encerramento do 98 

mandato vigente de conselheiros titulares e suplentes indicados pela administração 99 

municipal, por notório saber, para composição do Conselho Municipal da Educação de 100 

Sorocaba, sendo necessário proceder com indicação de membros para adequada 101 

composição do órgão; DECRETA: Art. 1º Ficam nomeados para integrarem o Conselho 102 

Municipal da Educação de Sorocaba - CMESO, os seguintes Conselheiros: I – Eleito(a) pelo 103 

segmento da Educação Superior: Titular: Alexandre da Silva Simões; Suplente: Isabel 104 

Cristina Dias de Moraes Cardoso; II – Eleito(a) segmento da Educação Profissional: Titular: 105 

Denilson de Camargo Mirim; Suplente: Sandra Aparecida Morais; III – Indicado(a) da 106 

Supervisão de Ensino da Rede Estadual: Titular: Rosangela Quequetto de Andrade Almeida; 107 

Suplente: Elaine Cristina da Silva; IV – Indicado(a) pela administração por notório saber:  108 

Titular: Aparecida Ferreira da Silva Gutierrez; Suplente: Paulo Rogério Balbino Venâncio; V 109 

– Indicado(a) administração por notório saber: Titular: Ana Aurélia Tamoro Garcia; Suplente: 110 

Marinês Christofani; VI – Indicado(a) administração por notório saber: Titular: Pedro Luis 111 

Rodrigues; Suplente: Vanessa Alessandra Felippin Rodrigues; VII – Indicado(a) 112 

administração por notório saber: Titular: Angelica Lacerda Cardoso; Suplente: Edilene 113 

Pauletti Bazani. Art. 2º As despesas decorrentes da execução do presente Decreto correrão 114 

por conta de dotação orçamentária própria. Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de 115 

sua publicação. Palácio dos Tropeiros, em 7 de outubro de 2019, 365º da Fundação de 116 

Sorocaba. JAQUELINE LILIAN BARCELOS COUTINHO - Prefeita Municipal; ROBERTA 117 

GLISLAINE APARECIDA DA PENHA SEVERINO GUIMARÃES PEREIRA - Secretária dos 118 

Assuntos Jurídicos e Patrimoniais; MÁRCIO ROGÉRIO DIAS - Secretário do Gabinete 119 

Central; WANDERLEI ACCA - Secretário da Educação. Publicado na Divisão de Controle de 120 

Documentos e Atos Oficiais, na data supra. VIVIANE DA MOTTA BERTO - Chefe da Divisão 121 

de Controle de Documentos e Atos Oficiais.” Após a Leitura do Decreto de nomeação dos 122 

novos conselheiros, a Sra. Presidente do Conselho Municipal de Educação de Sorocaba, 123 

Prof. Miriam Cecília Facci, procedeu à leitura do Termo de Posse assinado pelos novos 124 
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conselheiros nomeados, conforme segue: TERMO DE POSSE “Aos trinta dias do mês de 125 

outubro do ano de dois mil e dezenove, na Sala do Plenário do Conselho Municipal de 126 

Educação de Sorocaba, Estado de São Paulo, com sede no Palácio da Cidadania – Casa 127 

dos Conselhos Municipais, situado na Av. Dr. Afonso Vergueiro, nº 1.238, Centro, Sorocaba, 128 

SP, 18039-370, em Sessão Especial realizada nos termos do Artigo 31 do Regimento 129 

Interno do CMESO, homologado pela RESOLUÇÃO SEDU/GS Nº 14/2012, de 09 de maio 130 

de 2012, a Presidente em exercício do Conselho Municipal de Educação de Sorocaba, 131 

Professora Miriam Cecília Facci, em cumprimento ao previsto no inciso VI, Artigo 13, do 132 

Regimento Interno do colegiado, deu posse aos novos conselheiros abaixo relacionados, 133 

nomeados pelo Decreto Municipal nº 25.184, de 7 de outubro de 2019, publicado no Jornal 134 

Município de Sorocaba, em 10 de outubro de 2019, páginas 18 e 19, cuja vigência dos 135 

mandatos será de 10/10/2019 a 10/10/2022 para os conselheiros titulares e de 10/10/2019 a 136 

10/10/2021 para os conselheiros suplentes: I – Eleitos pelo segmento da Educação Superior: 137 

Titular: Alexandre da Silva Simões e Suplente: Isabel Cristina Dias de Moraes Cardoso. II – 138 

Eleitos pelo segmento da Educação Profissional: Titular: Denilson de Camargo Mirim e 139 

Suplente: Sandra Aparecida Morais. III – Indicados da Supervisão de Ensino da Rede 140 

Estadual: Titular: Rosangela Quequetto de Andrade Almeida e Suplente: Elaine Cristina da 141 

Silva. IV – Indicados pela administração por notório saber: Titular: Aparecida Ferreira da 142 

Silva Gutierrez e Suplente: Paulo Rogério Balbino Venâncio; Titular: Ana Aurélia Tamoro 143 

Garcia e Suplente: Marinês Christofani; Titular: Pedro Luis Rodrigues e Suplente: Vanessa 144 

Alessandra Felippin Rodrigues; Titular: Angelica Lacerda Cardoso e Suplente: Edilene 145 

Pauletti Bazani. O exercício do mandato de conselheiro é considerado de interesse relevante 146 

para o município, não sendo remunerado. Os conselheiros assumem o compromisso de 147 

exercerem com dedicação o seu mandato, em prol da educação do município de Sorocaba, 148 

mantendo conduta ética compatível com as atividades do Conselho, nos termos do seu 149 

Regimento Interno e demais normas cabíveis. Do que para constar foi lavrado o presente 150 

termo. Conselho Municipal de Educação de Sorocaba, 30 de outubro de 2019”. Finalizada a 151 

leitura do Termo de Posse a Sra. Presidente em exercício solicitou aos novos conselheiros 152 

recém empossados a assinatura no referido termo. O conselheiro Prof. Pedro Luis 153 

Rodrigues solicitou o acerto da grafia do seu segundo nome que se dá com “s” e não com 154 

“z”. O ajuste foi prontamente feito, sendo que lhe foi esclarecido que os documentos do 155 
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CMESO foram feitos a luz do decreto que trouxe a grafia com “z”. A Consª. Solange 156 

Aparecida da Silva Brito desejou votos de “Boas Vindas” aos novos empossados; agradeceu 157 

a presença do Sr. Secretário, bem como suas palavras de aproximação e cordialidade e 158 

sugeriu que, considerando que o Sr. Secretário tem cadeira e voz no colegiado e 159 

considerando ainda sua agitada e complexa agenda, que  seja garantido, sempre que 160 

possível, em cada uma das reuniões ordinárias, a presença de um representante, ou do 161 

próprio secretário no intuito de acompanhamento das discussões e trabalhos desenvolvidos, 162 

no e pelo colegiado. A Consª. Ana Aurélia Tamoro Garcia agradeceu sua indicação para 163 

compor o CMESO e destacou que empenhará para que seja um período em que possa 164 

contribuir com a educação sorocabana, a partir dos trabalhos desenvolvidos no colegiado. O 165 

Sr. Secretário da Educação fez mais um agradecimento geral e, na sequência, se retirou da 166 

reunião. A Sra. Presidente retomou o termo de posse, já assinado pelos conselheiros recém 167 

empossados presentes. Informou que todos receberão nos respectivos e-mails, documentos 168 

e materiais que ajudarão nos trabalhos a serem desenvolvidos, em especial para conhecer o 169 

funcionamento e dinâmica do CMESO. Esclareceu a organização da pauta da reunião 170 

(Expediente; Ordem do Dia; Encerramento) destacando o tempo previsto para manifestação 171 

de membros da comunidade que estejam presentes, bem como para manifestação dos 172 

conselheiros. Destacou o trabalho das Câmaras que precisam ser retomadas. Informou que 173 

o site do CMESO em breve estará atualizado. Apresentou as dificuldades estruturais que o 174 

CMESO vem enfrentando atualmente. A Conselheira Angélica Lacerda colocou a estrutura 175 

da Coordenadoria da Infância, bem como do CMDCA à disposição do CMESO para auxiliar 176 

nas demandas do colegiado até que seja possível que estrutura mais adequada seja 177 

garantida. A Presidente informou sobre palestra do Prof. César Callegari (19/11/2019), bem 178 

como organização e encaminhamentos para a comemoração do 25º aniversário do CMESO. 179 

Palavra dos membros: O Cons.º. Denilson de Camargo Mirim (IFES) – agradeceu e 180 

externou, enquanto sorocabano nato, a honra por estar compondo o colegiado; Pedro Luis 181 

Rodrigues, agradeceu a indicação e destacou o tempo de serviço prestado na educação 182 

municipal. A Consª. Aparecida Ferreira da Silva Gutierrez agradeceu o acolhimento e se 183 

colocou à disposição para contribuir nas Câmaras. A Consª. Rosângela Quequeto de 184 

Andrade Almeida agradeceu e destacou a felicidade de voltar a compor o colegiado, bem 185 

como da importância da articulação dos sistemas. Apontou uma perspectiva de aprender 186 
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muito e contribuir como for possível. A Consª. Marina Benitez Flório Fagundes externou a 187 

alegria de ver o conselho novamente completo, bem como fez alguns destaques sobre o 188 

conturbado período de transição. A Consª. Sandra Aparecida Moraes perguntou sobre o 189 

curso que será oferecido para conselheiros e a Sra. Presidente expôs algumas 190 

considerações sobre o mesmo. Nada mais havendo a tratar, a Sra. Presidente encerrou a 191 

presente reunião. Justificaram ausência: Ana Cláudia Joaquim de Barros, Everton de 192 

Paula Silveira, Danieli Casare da Silva Moreira, Giane Aparecida Sales da Silva Mota e 193 

Odirlei Botelho da Silva que encontravam-se participando do XXIII Encontro Estadual da 194 

UNCME, em Piracicaba. Eu, Solange Aparecida da Silva Brito, lavrei a presente ata que 195 

após lida e achada conforme será assinada por mim e por todos os presentes. 196 
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