
	

 
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	

Ata da reunião ordinária de número quinhentos e quarenta e dois do 1 

Conselho Municipal de Educação de Sorocaba (CMESO), realizada em 2 

dezoito de dezembro do ano de dois mil e dezenove, na sala de reuniões 3 

da sede dos conselhos da Secretaria da Educação (SEDU), às nove horas,  4 

21ª reunião do corrente ano. A reunião foi presidida pela Srª Presidenta do 5 

CMESO, Professora Danieli Casare da Silva Moreira, que abre os trabalhos 6 

desejando a todos e todas uma excelente reunião. EXPEDIENTE: Verificação 7 

das presenças: confirmado quórum estando presentes os(as) conselheiros(as): 8 

TITULARES – Ana Aurélia Tamoio Garcia, Angélica Lacerda Cardoso, Danieli 9 

Casare da Silva Moreira, Giane Aparecida Sales da Silva Mota, Marina Benitez 10 

Flório Fagundes, Miriam Cecilia Facci, Odirlei Botelho da Silva, Rosangela 11 

Quequetto de Andrade Almeida e Valderez Luci Moreira Vieira Soares; 12 

SUPLENTES – Sandra Aparecida Moraes  Palavra da Presidência: A Srª 13 

Presidenta Prof. Danieli Casare da Silva Moreira relatou para os Conselheiros 14 

e Conselheiras presentes, sobre o Encontro e Formação com o Presidente da 15 

União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação (UNCME) Eduardo 16 

Cezar da Silva, que ocorreu no Centro de Referência em Educação, no dia 10 17 

de dezembro de dois mil e dezenove, a Presidenta destacou do encontro os 18 

assuntos que seguem: -questionamento feito, sobre as razões de não termos 19 

ainda instituído na cidade de Sorocaba O Fórum Municipal de Educação, o 20 

Presidente da UNCME ressaltou que o Conselho não precisa aguardar as 21 

nomeações do Executivo para a constituição do Fórum; -autorização para 22 

funcionamento das Escolas Particulares: o Presidente orientou que as 23 

autorizações devem ser feitas pelo CMESO, as que funcionam sem a 24 

autorização do Conselho encontram-se em situação irregular; -25 

Acompanhamento do Calendário Escolar: registrou que não existe meio dia 26 

letivo, a legislação não permite que isto aconteça no Ensino Fundamental, 27 

nada fala sobre a Educação Infantil, a Supervisora de Ensino e Conselheira 28 

Aparecida Ferreira da Silva Gutierrez, participou do Encontro e segundo a 29 

Presidenta ficou de verificar a situação de meio dia letivo, junto ao Secretário 30 
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Municipal de Educação. O Conselheiro Odirlei, relatou que esta discussão está 31 

ocorrendo junto a Comissão que está elaborando o Calendário Escolar do ano 32 

de dois mil e vinte. A Presidenta do CMESO sugeriu que o Colegiado em dois 33 

mil e vinte, estude a forma de atuação do CMESO para a autorização das 34 

Escolas particulares e acompanhamento do Calendário Escolar pelo CMESO. 35 

A Presidenta leu o Decreto do Executivo, que devolve a Casa do CMESO, 36 

divulgou e convidou os Conselheiros e Conselheiras para a inauguração do 37 

CEI 129, a realizar-se no dia vinte de dezembro, o convite foi feito pelo 38 

Secretário de Educação de Sorocaba, a Presidenta registrou o reconhecimento 39 

do Secretário para com o Colegiado, pois é a primeira vez, neste Governo, que 40 

um convite é feito ao CMESO, a Presidenta comentou que comparecerá a 41 

inauguração. Palavra dos membros: a Consª.  Angélica perguntou em que dia 42 

da semana, acontecerão as Reuniões do CMESO em dois mil e vinte, se 43 

continuarão no mesmo dia ou se haverá mudança, propôs que as Reuniões 44 

aconteçam de forma conjunta com as Reuniões do CMDCA, caso não seja 45 

possível que isto aconteça em todas as Reuniões, que se pense na 46 

possibilidade de uma Reunião conjunta, uma vez durante o mês ou uma a cada 47 

dois meses. Comentou sobre o Segundo Seminário de Enfrentamento e 48 

Combate ao Trabalho Infantil, que acontecerá em junho do ano de dois mil e 49 

vinte, comentou do encontro que aconteceu este ano, comunicou que em dois 50 

mil e vinte o encontro acontecerá no Centro de Referência em Educação ou no 51 

SESC de Sorocaba, propondo que este seja realizado em conjunto, CMDCA e 52 

CMESO, quando, inicialmente está proposto o diálogo sobre o Jovem Aprendiz 53 

e Políticas Públicas. A Conselheira ainda no uso da palavra, relatou para o 54 

Colegiado que o Plano Municipal da Primeira Infância, foi atualizado, foi para 55 

a Secretaria de Assuntos Jurídicos (SAJ) e está voltando para a Secretaria da 56 

Igualdade e Assistência Social (SIAS), e que para a aprovação necessita que 57 

ocorra uma Audiência Pública, em parceria com o CMESO; a Conselheira se 58 

propôs a apresentar o documento para o CMESO e sugere um trabalho 59 

conjunto, CMDCA e CMESO; continuando, informa que a atualização foi para 60 
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todas as Secretarias, neste momento a Conselheira Giane pergunta onde 61 

poderá ser encontrado o Documento atualizado, pois o CMESO utiliza o 62 

Documento que está vigente, a Conselheira Angélica reitera que apresentará 63 

ao CMESO o Documento, assim que voltar para a SIAS, a Conselheira Giane 64 

perguntou sobre os prazos para a atualização do Plano Municipal da Primeira 65 

Infância, a Conselheira Angélica responde, que a atualização segue o 66 

calendário da Saúde e isto é feito anualmente, mas esta informação não consta 67 

no Plano Municipal da Primeira Infância; a Conselheira Giane registra a 68 

importância de ter uma data para que ocorram as atualizações, o Conselheiro 69 

Odirlei, solicita a averiguação da possibilidade de deixar, a data de atualização 70 

no Documento que está sendo revisado, como também a necessidade da 71 

revisão conceitual (Conselheira Angélica propõe que este estudo seja feito pelo 72 

CMESO no ano de dois mil e vinte), o que é corroborado pela Conselheira 73 

Giane, pois este Documento é utilizado nos Pareceres do CMESO. A 74 

Presidenta Daniele pede novamente a palavra: -propõe que seja constituída 75 

uma Comissão para a Organização do Seminário de Educação; sugere que 76 

tenhamos uma Reunião Conjunta com CACS, FUNDEB e CAE; sugere que 77 

Sorocaba tenha um polo da UNCME, e que em conversa com o Presidente 78 

Eduardo, foi pensado que este possa abranger a Região Metropolitana de 79 

Sorocaba; foi feita a adesão à UNCME, a Presidenta imprimiu o boleto e levou 80 

para a Secretaria de Educação; necessidade de um Fórum da Primeira Infância, 81 

que precisa ser feito, logo no início de dois mil e vinte, para acompanhamento 82 

das ações realizadas no município de Sorocaba; colocou em votação a 83 

Reunião conjunta CMESO e CMDCA, que ficou para trinta e um de março de 84 

dois mil e vinte, aprovada por unanimidade dos/das presentes. A Conselheira 85 

Angélica propõe que o Fórum Municipal da Educação seja uma ação conjunta 86 

CMESO e CMDCA, a Conselheira Miriam expõe a necessidade, que esta seja 87 

uma ação do CMESO, devido as especificidades do Conselho Municipal de 88 

Educação, comenta que algumas ações podem ser feitas em conjunto, mas 89 

não todas as ações; ainda com a palavra, a Conselheira Miriam comenta sobre 90 
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os dados que a Secretaria da Educação deve fornecer para a avaliação do 91 

Plano Municipal da Educação de Sorocaba e que precisamos solicitá-los, a 92 

Presidenta Daniele reitera a importância do Fórum Municipal de Educação, 93 

para o acompanhamento desta e de outras ações, registrando a necessidade 94 

de retomar a Comissão já eleita e instituída, com a incumbência da 95 

organização do Fórum Municipal de Educação, na primeira reunião de dois mil 96 

e vinte; a Conselheira Angélica corrobora com esta solicitação, a Conselheira 97 

Miriam registra a necessidade do trabalho ser feito com datas preestabelecidas 98 

e tece considerações sobre todo o trabalho realizado pela Comissão e que está 99 

desconsiderado até o momento. Palavra aberta à comunidade: não teve 100 

representante da Comunidade presente. ORDEM DO DIA: 1. Decreto 101 

25.378/2019 que dispõe sobre a permissão da Casa da Rua Campinas: a 102 

Presidenta retomou o Decreto e leu na integra, para apreciação do Colegiado, 103 

após a leitura foram feitas considerações   a respeito do tempo para utilização 104 

da Casa, do imóvel como propriedade da Prefeitura, podendo ser retirado a 105 

qualquer momento, a Presidenta Daniele solicita que seja constituída uma 106 

Comissão do CMESO, para que junto com uma pessoa da Secretaria da 107 

Educação, retirem a chave da Casa e façam uma vistoria no local, a Comissão 108 

do CMESO, ficou constituída pelas Conselheiras Daniele, Miriam, Rosângela, 109 

Ana Aurélia e Marina. A Prefeita fará a entrega oficial da Casa, na primeira 110 

Reunião do CMESO do ano de dois mil e vinte. 2. Aprovação do Calendário de 111 

Reuniões Ordinárias 2020:  as Reuniões do ano de dois mil e vinte acontecerão 112 

às terças-feiras, a votação foi realizada na Reunião anterior, tomou-se o 113 

cuidado de manter a Reunião a cada quinze dias, a Conselheira Giane solicitou 114 

que conste na publicação do Jornal do Município de Sorocaba a alteração do 115 

dia da semana, a Conselheira Miriam solicitou, que sejam feitas considerações 116 

sobre o Calendário antes da publicação no Jornal do Município de Sorocaba. 117 

3. Avaliação do Plano Municipal de Educação: A Presidenta Daniele 118 

apresentou o Decreto 22.011 na integra e um recorte do Decreto,  do Artigo 1º 119 

ao 3º, foi feita a leitura pela Presidenta, as Conselheiras que assumiram 120 
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recentemente perguntaram sobre a atuação da Secretaria da Educação, os/as 121 

Conselheiros/as que estão a mais tempo no CMESO, responderam que até o 122 

momento não tem atuação direta da Secretaria da Educação, a Conselheira 123 

Giane registra que esta responsabilidade seria do setor que cuida das políticas 124 

públicas. Os/As presentes deliberaram sobre as ações a serem tomadas para 125 

a Avaliação do Plano Municipal de Educação, surgiram como propostas: -126 

Parecer do CMESO, registrando que não foi feita a avaliação, por falta de 127 

dados, mantendo desta maneira a legalidade, publicidade e transparência, um 128 

Parecer conjunto das Câmaras, para aprovação em dezoito de fevereiro de 129 

dois mil e vinte; -Ofício “alertando” a Secretaria da Educação do não 130 

cumprimento do Decreto, feito pela Presidência. A Conselheira Angélica 131 

solicita que seja feito um diálogo com a Secretaria da Educação, antes da 132 

elaboração do Parecer, devido a mudança dentro da Secretaria, concorda com 133 

a necessidade da ação, discordando apenas da  forma, Conselheiros e 134 

Conselheiras que estão no CMESO a mais tempo, salientam veementemente 135 

e à exaustão sobre a necessidade da política pública, do conhecimento dos 136 

processos, metas e ações, da necessidade de transição de uma Gestão a outra, 137 

que as ações do CMESO prezam pela solidez e continuidade das políticas 138 

públicas. As duas ações foram validadas por todos/as os/as presentes, a 139 

Presidenta ficou de fazer o possível para entregar o Ofício ainda este ano 140 

pessoalmente, o Parecer foi aprovado por unanimidade por todos/as os/as 141 

presentes, ficando a relatoria com as Conselheiras Giane e Miriam. 142 

Justificaram ausência:  Aparecida Ferreira da Silva Gutierrez, Aparecida 143 

Ferreira da Silva Gutierrez, Denilson de Camargo Mirim, Everton de Paula 144 

Silveira, Francine Alessandra Gracia Menna, Karla Adriana Gracia Menna, 145 

Pedro Luis Rodrigues e Solange Aparecida da Silva Brito. Eu, Odirlei Botelho 146 

da Silva, lavrei a presente ata que após lida e achada conforme será assinada 147 

por mim e por todos os presentes. ___________________________________ 148 

______________________________________________________________149 

______________________________________________________________150 
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