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Ata da reunião ordinária de número quinhentos e vinte e nove do Conselho 1	

Municipal de Educação de Sorocaba (CMESO), realizada em vinte e dois de 2	

maio de dois mil e dezenove, na nova sala de reuniões, no espaço Palácio da 3	

Cidadania – Casa dos Conselhos Municipais, à Av. Dr. Afonso Vergueiro 1.238, 4	

às nove horas. A reunião foi presidida pelo Professor Doutor Alexandre da Silva 5	

Simões, presidente do CMESO, que abre os trabalhos desejando a todos uma 6	

excelente reunião. EXPEDIENTE: Verificação das presenças: confirmado 7	

quórum estando presentes os(as) conselheiros(as): TITULARES – Alexandre da 8	

Silva Simões, Ana Claudia Joaquim de Barros, Danieli Casare da Silva Moreira,  9	

Giane Aparecida Sales da Silva Mota,  José Eduardo de Carvalho Prestes, 10	

Lindalva Maria Pereira de Oliveira e Marina Benitez Flório Fagundes. 11	

SUPLENTES – a reunião não contou com a presença de suplentes. Leitura e 12	

aprovação das atas de número 526 (quinhentos e vinte e seis) e 527 (quinhentos 13	

e vinte e sete) aprovadas por unanimidade.  Palavra da Presidência: O Professor 14	

Doutor Alexandre da Silva Simões, presidente do CMESO, informou que ainda 15	

não houve a publicação com a nomeação dos novos conselheiros, há apenas 13 16	

conselheiros com o mandato vigente.  Informou o recebimento do Ofício 086/19 17	

1º PJS do Ministério público do Estado de São Paulo referente à abertura de 18	

instauração de Inquérito civil a partir da Representação enviada por este 19	

Colegiado sobre a ausência de intérpretes de LIBRAS na Rede Municipal de 20	

Ensino. Palavra dos Membros: A Conselheira Daniele Casare solicitou que seja 21	

encaminhado à Secretaria da Educação ofício questionando a ausência de 22	

profissionais de apoio no acompanhamento de alunos e alunas com TEA 23	

(Transtorno do Espectro Autista). O Sr. Presidente Prof. Dr. Alexandre 24	

questionou quem é esse profissional, a conselheira Daniele esclareceu que a 25	

Rede municipal conta com cuidadores/as e ou estagiários/as a depender da 26	

necessidade da pessoa com TEA, se física ou pedagógica, esclarecimentos 27	

reiterados pela Conselheira Francine. A Conselheira Ana Claudia esclareceu que 28	

com isso a Secretaria da Educação não atende a legislação uma vez que a Lei 29	

Federal 12.764 de 27 de dezembro de 2.012 estabelece que o acompanhamento 30	
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seja realizado por profissional especializado. Deliberamos que será 31	

encaminhado ofício à Secretaria da Educação, com prazo máximo para resposta 32	

de 15 dias, solicitando informações a respeito desse profissional e se todos os 33	

alunos e alunas com TEA estão atendidos. A Conselheira Lindalva questionou 34	

se não há nada a ser feito sobre a não nomeação dos novos conselheiros, ao 35	

que o presidente informou que o assunto já está no Ministério Público e se 36	

informará sobre os encaminhamentos. A Conselheira Ana Claudia, representante 37	

deste colegiado no CACS-FUNDEB informou que prestação de contas do 38	

PNATE - programa de apoio ao transporte escolar do FNDE será aprovada com 39	

ressalva pelos motivos já explicitados em reuniões anteriores pela Conselheira 40	

Giane, que a antecedeu no referido Conselho e que não foram sanados no 41	

corrente ano. A Conselheira Giane expressou sua preocupação com o fim do 42	

FUNDEB em 2.020 e o quanto isso impactará na educação pública se ocorrer 43	

sua extinção.  Palavra aberta à Comunidade: Presentes à reunião: Prof.ª Ms 44	

Solange Aparecida da Silva Brito e Sr. José Edson de Oliveira. A Sra. Prof.ª Ms. 45	

Solange a pedido da prof. Dra. Rosana, da UFSCAR, informou que há grupos de 46	

pesquisa da UFSCAR interessados em analisar o material didático do sistema 47	

de ensino do SESI e sugeriu que o material seja solicitado à Secretaria da 48	

Educação em parceria com o CMESO. O presidente Prof. Dr. Alexandre retomou 49	

a deliberação acerca desta análise que acontecerá nas Câmaras de Educação 50	

infantil e Ensino Fundamental através de visitas nas escolas municipais para 51	

acesso aos livros e que, para realizarmos chamamento público para este estudo, 52	

teríamos que ter material didático disponível, o que não é uma realidade. A 53	

Conselheira Giane questionou por que esta solicitação da prof. Dra. Rosana não 54	

foi encaminhada oficialmente, a prof. Ms Solange esclareceu que a proposta é 55	

de parceria e que tal discussão foi fomentada em outros espaços. O Sr. José 56	

Edson informou que a pós-graduação da UFSCAR é dividida em três linhas de 57	

pesquisa e há grupos que delineiam os temas; na graduação há disciplinas que 58	

estudam os livros didáticos. Sugeriu que este Conselho consiga o material 59	

didático e os disponibilize às universidades. O Sr. Presidente esclareceu que o 60	
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colegiado solicitou acesso ao material para análise dos conselheiros e teve o 61	

pedido negado pelo secretário da educação. O Sr. José Edson solicitou acesso 62	

à essa resposta e foi orientado pelo Sr. Presidente que faça a solicitação por 63	

escrito e lhe será enviada cópia digital do documento. A conselheira suplente 64	

Marilda chegou neste momento da reunião, justificou a ausência anterior devido 65	

a problemas de saúde e compromissos profissionais. Deliberamos que a 66	

solicitação da prof. Dra. Rosana será pautada em reunião ordinária para 67	

deliberação. Sr. José Edson solicitou que constasse em ata os movimentos 68	

sociais contra os cortes de verbas, informou que os estudantes do Curso de 69	

Pedagogia estavam paralisados há 15 dias tendo retornado na data de ontem 70	

com ciclo de palestras organizados pelo Centro Acadêmico, informou ainda que 71	

irão paralisar dias 30/05 e 14/06. O Sr. Presidente informou que participou do 72	

movimento realizado no último dia 15 enquanto membro da Associação de 73	

Docentes da UNESP; as conselheiras Ana Claudia e Marilda também aderiram 74	

ao Movimento. ORDEM DO DIA – 1. Manifestação e encaminhamentos 75	

referentes à falta de condições de operação do CMESO no “Palácio da Cidadania” 76	

e ofício SEDU/GS nº 08/2019 - O Presidente Prof. Dr. Alexandre informou que a 77	

Secretaria da Educação enviou o ofício SEDU/GS 550/2019 em resposta ao 78	

ofício CMESO 08/19, informando que a servidora Claudenise não precisa estar 79	

na sede para atender a este colegiado. Os conselheiros debateram essa questão 80	

e a falta de condições de operação do colegiado no Palácio da Cidadania, as 81	

quais já foram exaustivamente discutidas em reuniões anteriores e questionadas, 82	

deliberando, por unanimidade, denunciar ao Ministério Público estas 83	

“sabotagens”. A conselheira Daniele pediu a palavra disse que a reunião é 84	

pública, mas se torna pública após a ata ser publicada e que discussões que 85	

acontecem durante a reunião são questionadas por pessoas que não 86	

participaram da mesma, no mesmo dia, antes mesmo se de se tornarem públicas. 87	

Solicitou aos conselheiros mais cuidado com estas divulgações. 2. Manifestação 88	

de interesse do colegiado pela recondução de Conselheiros e Conselheiras com 89	

mandato cessante – O colegiado deliberou, por unanimidade, solicitar ao Exmo. 90	
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Sr. Prefeito José Crespo a recondução dos conselheiros e conselheiras que 91	

tiveram seus mandatos cessados: Dorothéa de Camargo Pereira, Francisco 92	

Carlos Ribeiro, Maria José Antunes Rocha Rodrigues Costa e Rafael Ângelo 93	

Bunhi Pinto. 3. Manifestação e encaminhamentos referentes às atribuições do 94	

CMESO no âmbito do Plano Municipal de Educação (PME) – o Sr. Presidente 95	

Prof. Dr. Alexandre retomou as discussões da última reunião sobre a 96	

necessidade de acompanhamento do Plano Municipal de Educação por parte 97	

deste colegiado e questionou como faremos. A Prof.ª Ms. Solange socializou que 98	

há expectativa da rede municipal de participação no processo de avaliação, 99	

inclusive mencionou que um orientador pedagógico apresentou, em uma 100	

formação do SESI, uma análise do PME. A conselheira Giane destacou a 101	

necessidade de avaliarmos o tempo, metodologia de trabalho e o que será feito 102	

com os dados levantados. Questionou se as Câmaras serão responsáveis pela 103	

organização. A conselheira Daniele sugeriu que primeiramente estudemos o 104	

plano para posteriormente envolvermos a comunidade. Deliberamos que àqueles 105	

que tiverem disponibilidade reunir-se-ão para estudo, no próximo dia 29/05, às 106	

8h, na sede da SIAS; a conselheira Francine irá confirmar a disponibilidade do 107	

local, e se não for possível, o estudo ocorrerá na Faculdade Anhanguera ou 108	

UNESP. A conselheira Francine precisou se retirar devido a compromissos 109	

pessoais.  A conselheira Giane questionou se o debate não deveria ser realizado 110	

pelo Fórum. O presidente acredita ser importante trazer a comunidade para essa 111	

discussão ao que a conselheira Giane questiona o objetivo. O presidente 112	

esclarece que neste momento apresentaríamos o relatório inicial, acolheríamos 113	

as contribuições da comunidade e deliberaríamos posteriormente no pleno. Pré 114	

agendamos a data de 03/07 às 19h em local a ser definido (sugestão: Centro de 115	

Referência em Educação ou Faculdade Anhanguera) e deliberamos que após o 116	

estudo do PME decidiremos pela manutenção ou não deste debate, este assunto 117	

será novamente pautado na próxima reunião. Justificaram ausência: Everton 118	

de Paula Silveira, Francine Alessandra Gracia Menna, Karla Adriana Gracia 119	

Menna, Odirlei Botelho da Siva e Valderez Luci Moreira Vieira Soares. Eu, Ana 120	
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Claudia Joaquim de Barros, lavrei a presente ata que após lida e achada 121	

conforme será assinada por mim e por todos os presentes. 122	

_______________________________________________________________ 123	

_______________________________________________________________124	

_______________________________________________________________125	

_______________________________________________________________126	

_______________________________________________________________127	

_______________________________________________________________128	

_______________________________________________________________129	

_______________________________________________________________ 	130	


