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Ata da reunião ordinária de número 539 do Conselho Municipal de Educação 1	

de Sorocaba (CMESO), realizada em treze de novembro do ano de dois 2	

mil e dezenove, no Palácio dos Conselhos, às nove horas e trinta minutos, 3	

19ª reunião do corrente ano. A reunião iniciou-se sobre a presidência 4	

Interina da Sra. Professora Miriam Cecília Facci, Presidenta em exercício, 5	

que abre os trabalhos desejando a todos e todas uma excelente reunião. 6	

EXPEDIENTE: 1. Verificação das presenças: confirmado quórum estando 7	

presentes os(as) conselheiros(as): TITULARES – Alexandre da Silva Simões, 8	

Ana Aurélia Tamoio Garcia, Ana Claudia Joaquim de Barros,  Aparecida 9	

Ferreira da Silva Gutierrez, Danieli Casare da Silva Moreira, Denilson de 10	

Camargo Mirim, Everton de Paula Silveira, Francine Alessandra Gracia 11	

Menna, Giane Aparecida Sales da Silva Mota, Miriam Cecília Facci, 12	

Rosângela Quequeto de Andrade Almeida, Solange Aparecida da Silva Brito 13	

e Valderez Luci Moreira Vieira Soares; SUPLENTES – Sandra Aparecida 14	

Morais. Presente também um membro da comunidade: Sr. José Edson de 15	

Oliveira. A reunião iniciou com a posse do conselheiro eleito pelo segmento 16	

da Educação Superior: Titular: Alexandre da Silva Simões que esteve 17	

ausente na Sessão Solene realizada em 30/10/2019. TERMO DE POSSE 18	

“Aos treze dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezenove, na Sala 19	

do Plenário do Conselho Municipal de Educação de Sorocaba, Estado de 20	

São Paulo, com sede no Palácio da Cidadania – Casa dos Conselhos 21	

Municipais, situado na Av. Dr. Afonso Vergueiro, nº 1.238, Centro, Sorocaba, 22	

SP, 18039-370, a Presidente em exercício do Conselho Municipal de 23	

Educação de Sorocaba, Professora Miriam Cecília Facci, em cumprimento ao 24	

previsto no inciso VI, Artigo 13, do Regimento Interno do colegiado, deu 25	

posse ao novo conselheiro Eleito pelo segmento da Educação Superior: 26	

Titular: Alexandre da Silva Simões, nomeado pelo Decreto Municipal nº 27	

25.184, de 7 de outubro de 2019, publicado no Jornal Município de Sorocaba, 28	

em 10 de outubro de 2019, páginas 18 e 19, cuja vigência dos mandatos será 29	

de 10/10/2019 a 10/10/2022. O exercício do mandato de conselheiro é 30	
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considerado de interesse relevante para o município, não sendo remunerado. 31	

O conselheiro assume o compromisso de exercer com dedicação o seu 32	

mandato, em prol da educação do município de Sorocaba, mantendo conduta 33	

ética compatível com as atividades do Conselho, nos termos do seu 34	

Regimento Interno e demais normas cabíveis. Do que para constar foi 35	

lavrado o presente termo. Conselho Municipal de Educação de Sorocaba, 13 36	

de novembro de 2019”. Finalizada a leitura do Termo de Posse a Sra. 37	

Presidente em exercício solicitou ao novo conselheiro recém empossado a 38	

assinatura no referido termo. 2. Aprovação de ata: Aprovação da ata da 39	

reunião ordinária 537ª que foi aprovada com a abstenção do conselheiro 40	

Alexandre que estava ausente na referida reunião. 3.  Palavra da Presidência: 41	

A Sra. Presidenta em exercício Prof.ª Miriam Cecília Facci inicia os trabalhos 42	

saudando a todos e destacando sua alegria em ter o colegiado completo. 43	

Destacou o desconforto com a morosidade da publicação do decreto de 44	

nomeação, a expectativa por termos um local adequado para as reuniões e 45	

agradeceu a todos os conselheiros e conselheiras que colaboraram e 46	

permaneceram dando segmento as ações com comprometimento. 4. Palavra 47	

dos Membros: A Consª. Solange destacou a necessidade de realizar eleição 48	

para o segmento supervisão de ensino – suplente uma vez que a Consª. 49	

Aparecida Gutierrez que havia sido eleita como suplente foi Indicados pela 50	

administração por notório saber sendo nomeada no último dia 30 de outubro 51	

de 2019. Deliberamos por organizar o pleito eletivo em fevereiro de 2020. 52	

Informou ainda que terá uma disciplina do Doutorado às quartas-feiras, tendo 53	

portanto que se afastar do colegiado caso este dia seja mantido para o 54	

próximo ano. A Consª. Valderez propôs que o dia das reuniões ordinárias 55	

seja alterado, o colegiado será consultado via Whatsapp antes da definição 56	

do calendário de reuniões 2020.  A Cons.ª Ana Claudia informou a dificuldade 57	

em enviar, através da Secretaria da Educação, o link para inscrição à 58	

palestra com o Cesar Callegari, em comemoração aos 25 anos do CMESO.  59	

O Cons. Alexandre informou ter os e-mails das escolas municipais e 60	
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encaminhará o comunicado as mesmas. A Cons.ª Aparecida destaca que 61	

entende que a Secretaria da Educação deverá apoiar uma vez que esta 62	

celebração faz parte do movimento educacional da cidade. Na sequência a 63	

Cons.ª Ana Claudia destacou sua participação no 23º Encontro Estadual da 64	

UNCME, em Piracicaba com o tema “Conselhos Municipais de Educação: 65	

agentes normativos e propositivos na Educação infantil”, parabenizando a 66	

organização do evento e a relevância do tema. O Cons. Alexandre informou 67	

que o CEMSO era filiado à UNCME e que o poder público municipal é o 68	

responsável pelo pagamento da anuidade, porém, desde a gestão anterior 69	

não há informações acerca da adimplência deste conselho. A Cons.ª Danieli 70	

deseja as boas vindas aos novos conselheiros e informa ao colegiado que o 71	

professor Vidal (Universidade de Sorocaba) levará alguns estudantes do 72	

Curso de Pedagogia à palestra com o Cesar Callegari, em comemoração aos 73	

25 anos do CMESO e estende o convite aos demais conselheiros e suas 74	

instituições de ensino superior, apenas solicita a confirmação para a reserva 75	

de lugares. O Cons. Denilson informou que na última terça – feira foi 76	

aprovado o curso de licenciatura em Pedagogia com ênfase no 77	

desenvolvimento de tecnologias assistivas, no Instituto Federal de São Paulo 78	

– IFSP para o 1º semestre de 2020. O acesso ao curso será exclusivamente 79	

pelo SISU – Sistema de seleção unificada. O conselheiro propôs apresentar 80	

como é o IFSP, cursos oferecidos, estrutura, etc. A Presidenta em exercício 81	

Cons.ª Miriam sugeriu pautar o assunto, o que foi aprovado por unanimidade. 82	

O Cons. Denilson informou que até o próximo dia 17 encontram-se abertas 83	

as inscrições para o processo seletivo para os cursos técnicos e Ensino 84	

Médio integrado. O Cons. Alexandre parabenizou o Cons. Denilson e colocou 85	

a UNESP à disposição para parceria. A presidente em exercício Cons.ª 86	

Miriam destaca que não vê outro caminho que não a parceria e propôs 87	

apresentar ao secretário da educação a justificativa e necessidade de 88	

parceiras com as universidades. A Cons.ª Danieli informa que há na 89	

secretaria da educação um P.A. com aporte legal e teórico sobre o tema, do 90	
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período em que foi gestora educacional, e destaca que é preciso resgatar 91	

esse processo. A Cons.ª Solange percebe um movimento, uma aproximação 92	

das universidades com a rede, considera importante formalizar este vínculo. 93	

A Cons.ª Danieli comentou que a profª  Walburga (UFSCAR) idealizou o 94	

núcleo de Educação infantil o qual funciona em uma escola estadual uma vez 95	

que a secretaria da educação não disponibilizou espaço para o 96	

funcionamento. A Educação Infantil é de responsabilidade do município e não 97	

do Estado entende ser uma situação muito grave e irá insistir com a 98	

secretaria a disponibilização do espaço.  Informou que no próximo dia 23 fará 99	

uma apresentação da proposta pedagógica do CEI 77 neste Núcleo. O Cons. 100	

Alexandre propõe que o CMESO mapeie as possibilidades de parcerias entre 101	

universidades e município e destaca que a secretaria da educação sequer 102	

consultou a disponibilidade da UNESP em ofertar o curso aos Conselheiros 103	

que está sendo promovido pela prefeitura. A Cons. Solange agradeceu ao 104	

posicionamento e disponibilidade da cons.ª Míriam enquanto presidente. 105	

Destaque ao respeito e cuidado com o grupo, em consultar o colegiado 106	

mesmo em situações que poderia fazer ad referendum. A cons.ª Valderez 107	

ratifica, dá as boas-vindas aos novos conselheiros e conselheiras e agradece 108	

a disponibilidade da Cons.ª Aparecida em articular as ações junto à 109	

secretaria da educação. A Cons.ª Danieli sugere que pautemos a discussão 110	

de uma rede de apoio às e seus profissionais com diferentes especialistas. 111	

Sugere isso devido a ter tomado conhecimento de um caso de engasgo de 112	

um bebê numa das creches da rede em que a criança se encontra em estado 113	

gravíssimo e a toda a equipe está muito abalada. O Cons. Alexandre 114	

comentou que houve um caso de suicídio de aluno na UNESP, único aluno 115	

negro em 15 anos, este episódio impactou consideravelmente a equipe 116	

administrativa e pedagógica. Entende que a rede de apoio é fundamental e é 117	

necessário ter um protocolo para situações semelhantes. A cons.ª Aparecida 118	

informou que o ambulatório e a saúde ocupacional estão acompanhando o 119	

caso e que a equipe está amparada, sendo atendida e cuidada. Solicita que a 120	
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situação não conste em ata para preservar a família. A Cons.ª Solange 121	

entende que neste momento está sendo olhado, mas pode evoluir para um 122	

protocolo assegurando que em futuros casos haja o mesmo cuidado. O cons. 123	

Alexandre destaca que o conselho tem que agir independente da 124	

personalidade do secretário, este está cuidando mas e outros?  É preciso 125	

evoluir para um serviço/protocolo que de conta independentemente da 126	

vontade do secretário/a em exercício. O Cons. Everton entende que estamos 127	

apresentando um fato que já é de conhecimento da rede, não está correndo 128	

em sigilo, entende que não há problema constar esta discussão em ata 129	

desde que o nome e a unidade sejam preservados. Do ponto de vista 130	

psíquico há uma comoção coletiva, as pessoas entram em desespero, em 131	

choque;  é preciso ter cuidado com a professora, com a equipe, é preciso 132	

amparar. Podem acontecer outras situações que afetem as pessoas na 133	

escola, quem presencia, quem socorre, este é um debate pertinente. O Cons. 134	

Alexandre lembra que o conselho só regulamenta após provocação, este, 135	

portanto, é momento de discutir. A Cons.ª Sandra comenta que os índices de 136	

suicídio estão aumentando assustadoramente. A presidente em exercício 137	

Cons.ª Míriam pôs a proposta de pautar a discussão da rede de apoio em 138	

votação, aprovada por unanimidade. O cons. Everton destaca que o 23º 139	

Encontro Estadual da UNCME, em Piracicaba com o tema “Conselhos 140	

Municipais de Educação: agentes normativos e propositivos na Educação 141	

infantil”, foi muito bem organizado, fomo muito bem recebidos, os assuntos 142	

pertinentes - desenvolvimento infantil, currículo, financiamento da educação, 143	

universalização da creche; algumas abordagens foram mais teóricas, outras 144	

mais práticas, do cotidiano. Valeu ter ido os dias, mesmo que com recursos 145	

próprios por não termos condições / respaldo da secretaria da educação. 146	

Outros municípios pagaram as refeições dos conselheiros, em outros 147	

momentos o presidente do CMESO participou de encontro nacional com 148	

recursos da Secretaria da Educação.  O Cons. Alexandre destaca a 149	

necessidade de alteração da legislação prevendo dotação orçamentária ao 150	
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CEMSO além da formalização do espaço físico e do quadro de pessoal. 151	

ORDEM DO DIA: 1. Atuação dos conselheiros. 2. Assuntos a serem 152	

pautados nas próximas reuniões. 3.Eleição para presidência. 1. Atuação dos 153	

conselheiros. A presidente em exercício Cons.ª Míriam destaca que este 154	

Conselho tem por função o Controle social e tem autonomia em sua atuação, 155	

não é subordinado à administração, é necessário ter essa clareza para o 156	

exercício da função de conselheiro e conselheira. O cons. Everton destacou 157	

que o essa dimensão de atuação dos conselhos (Controle Socia) foi 158	

abordada por Eduardo Cezar no Encontro da UNCME ao destacar as 159	

questões de financiamento e privatização, deixando claro que dinheiro 160	

público deve ser investido em escola pública. A Consª. Danieli questionou se 161	

houve supressão no contrato com o SESI uma vez que nem todas as 162	

formações previstas foram realizadas. O atual secretário da educação precisa 163	

ser alertado. Cons. Alexandre destaca que percebe que este conselho 164	

culturalmente acredita que há uma relação hierárquica entre o CMESO e a 165	

SEDU e não  há. O CMESO tem autonomia, sendo sua função impedir que 166	

programas que não se sustentam não sejam implementados, é preciso 167	

pensar as políticas a longo prazo. Cons. Denilson comenta que o mesmo vale 168	

para a adesão as escolas cívico-militares, se este conselho se calar estará se 169	

omitindo. Cons. Everton ratifica a fala e destaca que temos que cuidar para 170	

não sermos omissos e não respondermos futuramente pela omissão. O 171	

Ministério Público pode questionar quando discutimos e qual nosso 172	

posicionamento. A consª. Solange comenta que chamou sua atenção o fato 173	

de que em alguns estados há um link contendo os programas 174	

descontinuados e o dinheiro público que foi investido. O cons. Alexandre 175	

retoma a necessidade da secretaria da educação enviar os projetos a este 176	

colegiado pois assim fica documentado e o conselho pode acompanhar. 177	

Sugere o encaminhamento de ofício à secretaria da Educação sobre a 178	

necessidade de submissão do projeto das escolas cívico-militares a este 179	

colegiado. A presidente em exercício Cons.ª Miriam coloca a proposta em 180	
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votação sendo aprovada por unanimidade. A Consª. Solange comentou que 181	

acompanhou o Vereador Péricles em visita a duas escolas da rede municipal 182	

e que dentre as questões observadas perguntou sobre formação continuada, 183	

porém, nos moldes que era realizada à época da gestão do Ex prefeito Vitor 184	

Lippi evidenciando alguns equívocos no entendimento sobre o que vem a ser 185	

formação continuada. 2. Assuntos a serem pautados nas próximas reuniões.  186	

A presidente em exercício Consª. Miriam informou que devido ao desmonte 187	

realizado neste colegiado pela administração pública anterior vários assuntos 188	

ficaram represados e precisam ser pautados no próximo exercício, são eles: 189	

situação da escola em tempo integral; financiamento da educação básica; 190	

ausência de publicação dos atos do conselho. O Cons. Everton informou que 191	

na data de ontem foi publicada uma edição especial do Jornal do Município 192	

com os atos que estavam pendentes de publicação. Cons. Alexandre 193	

comenta que isso evidencia que a administração municipal agiu de má fé em 194	

não ter realizado a publicação a época. Cons. Everton questiona se a 195	

publicação é válida uma vez que apenas consta como anexos e que não 196	

fazem parte da publicação do jornal do Município, esclarece a necessidade 197	

de questionamento sobre a legalidade desse tipo de publicação. Ainda sobre 198	

as pautas represadas o cons. Everton sugere que tragamos as sugestões na 199	

reunião de dezembro e o Cons. Alexandre propõe que os assuntos sejam 200	

distribuídos nas Câmaras para depois serem trazidos ao pleno. 3. Eleição 201	

para presidência. A presidente em exercício consª. Miriam agradece a todos 202	

pelo apoio, ao Cons. Alexandre em particular de quem foi vice-presidente, 203	

asm se abstém em se candidatar. Inicia o processo eleitoral abrindo as 204	

inscrições para presidente. A Consª. Danieli Casare se candidata. Na 205	

sequência, abre as inscrições para vice-presidente com a candidatura da 206	

consª. Ana Claudia. Na ausência de outros candidatos ocorre o escrutíneo 207	

secreto tendo sido eleitas por unanimidade com  13 votos a cons.ª Danieli 208	

Casare da Silva Moreira – Presidente e a consª. Ana Claudia Joaquim de 209	

Barros – vice-presidente, para completar o tempo faltante do mandato, até  a 210	
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segunda reunião de março de 2020 onde ocorrerá a eleição anual. A 211	

Presidente em exercício Miriam, empossou as eleitas desejando sucesso. 212	

Sem mais, eu, Ana Claudia Joaquim de Barros, lavrei a presente ata que 213	

após lida e achada conforme será assinada por mim e por todos os presentes 214	

______________________________________________________________215	
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