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Ata da reunião ordinária de número 544 do Conselho Municipal de Educação de 1 

Sorocaba (CMESO), realizada em dezoito de fevereiro do ano de dois mil e vinte, 2 

na Sede dos Conselhos da Educação – sito à Rua Campinas, nº 110 – Jardim 3 

Leocádia – Sorocaba/São Paulo. A 1ª reunião do corrente ano, iniciou-se às nove 4 

horas, sob a Presidência da Profa. Danieli Casare da Silva Moreira, que abre os 5 

trabalhos esclarecendo que o protocolo da reunião seria alterado em virtude de tratar-6 

se, para além de uma reunião ordinária, também de momento comemorativo e 7 

histórico. EXPEDIENTE: Verificação das presenças: confirmado quórum com a 8 

presença dos(as) conselheiros(as): TITULARES: Alexandre da Silva Simões, Ana 9 

Aurélia Tamoio Garcia, Ana Cláudia Joaquim de Barros, Angélica Lacerda Cardoso, 10 

Aparecida Ferreira da Silva Gutierrez, Danieli Casare da Silva Moreira, Denilson de 11 

Camargo Mirim, Francine Alessandra Gracia Menna, Giane Aparecida Sales da Silva 12 

Mota, Marina Benitez Flório Fagundes, Miriam Cecília Facci, Odirlei Botelho da Silva, 13 

Pedro Luiz Rodrigues, Rosângela Quequetto de Andrade Almeida, Solange Aparecida 14 

da Silva Brito e Valderez Luci Moreira Vieira Soares. SUPLENTES: Vanessa 15 

Alessandra Felippin Rodrigues. MEMBROS DA COMUNIDADE: Abigail Coronetti 16 

(Conselho da Alimentação Escolar - CAE), Ana Paula Freire ( Assessora Vereador 17 

Engº. Martinez), Edith Cardoso (Assessora da Prefeita), Eduardo Cezar da Silva (União 18 

Nacional dos Conselhos Municipais de Educação – UNCME), Eduardo Jesus G. Egea 19 

(Serviço de Alimentação Escolar e Conselho da Alimentação Escolar - CAE), Fábio 20 

Soares de Campos (Chefe de Gabinete da Câmara Municipal de Sorocaba), Iara 21 

Bernardi (Câmara Municipal), Jaqueline Lilian Barcelos Coutinho (Prefeitura Municipal), 22 

José Francisco Martinez (Câmara Municipal), Juliana Lopes Goulart (Serviço de 23 

Alimentação Escolar e Conselho da Alimentação Escolar – CAE), Mara Niva Pinto 24 

(CMESO), Marcelo Andrade (Secretaria de Comunicação – SECOM), Ubiraci Lage 25 

Brandão Júnior (Serviço de Alimentação Escolar), Wanderlei Acca (Secretário 26 

Municipal de Educação).  Palavra da Presidência: A Sra. Presidenta, Danieli Casare 27 

da Silva Moreira, agradeceu a presença de todas e todos; externou seu 28 

reconhecimento e gratidão àqueles que não mediram esforços para que a reunião de 29 

hoje acontecesse, da forma como há algum tempo se tinha expectativa, e, na 30 

sequência proferiu o seguinte discurso: “Bom dia a todas e a todos, cumprimento e já 31 

agradeço a Prefeita Jaqueline Coutinho,  Secretário da educação Professor Wanderley 32 
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Acca, Vereadora Iara Bernardi, Vereador José Francisco Martinez,  Eduardo César, 33 

Presidente Estadual e vice presidente Nacional da União Nacional dos Conselhos 34 

Municipais de Educação (UNCME)e as minhas colegas conselheiras e meus colegas 35 

conselheiros. Mesmo sem estar presente encaminho meu agradecimento ao Secretário 36 

de conservação, serviços públicos e obras Sr. Wilson Unterkircher Filho (Kuka) que tão 37 

prontamente atendeu todas as solicitações feitas para que pudéssemos estar na data 38 

de hoje com o próprio em condições de uso. Hoje é um dia muito especial, dia de 39 

comemorar. Há praticamente um ano o Conselho Municipal de Educação recebia um 40 

ofício SEDU/GS  302/19, sem nenhuma explicação, onde sumariamente, era 41 

transferido para um local sem infraestrutura para o trabalho, um órgão público,  42 

normativo, consultivo e deliberativo, um cogestor das políticas públicas previsto  no Art. 43 

18 inciso III da LDB 9394/96 : como composição do Sistema Municipal de Ensino, não 44 

tinha sequer uma mesa para o trabalho. Será que foi um ato para estagnar o trabalho 45 

que estava combatendo fortemente as políticas públicas meramente de governo que 46 

desconsiderava o princípio básico que rege a educação garantido no Art. 206 da 47 

Constituição Federativa do Brasil de 1988 e no Art. 14 e 15 da L.B.D. 9394/96,  que é a 48 

Gestão Democrática? Sim, fomos combativos e até destituídos. Consideramos que isso 49 

tudo ficou no passado, estamos voltando para a casa. O decreto 25.378/2019 da 50 

prefeita Jaqueline devolve ao Colegiado a dignidade para que continuemos trabalhando 51 

fortemente porque acreditamos que a qualidade é indispensável para a garantia do 52 

papel social e político da educação, entendendo que é necessário criar uma cultura de 53 

educação que tenha compromisso com o sucesso de todas as alunas e todos os 54 

alunos.” Considerando a seção comemorativa de “reintegração” do espaço da sede dos 55 

conselhos, a presidente passou a palavra ao Sr. Secretário da Educação, Prof. 56 

Wanderlei Acca, que iniciou sua fala agradecendo a Dra. Jaqueline Lilian Barcelos 57 

Coutinho, Prefeita Municipal, pela dedicação e carinho com os quais tem tratado as 58 

demandas e necessidades da educação pública municipal. Destacou que foi muito 59 

triste a forma que encontrou o CMESO quando passou a ser responsável pela pasta da 60 

educação.   Assumiu como compromisso, naquele momento, devolver as condições e 61 

estrutura de trabalho para ao colegiado. Ressaltou que a ruptura do diálogo e 62 

articulações ocorridos entre a administração pública municipal e o CMESO atrapalhou 63 

em muito o desenvolvimento da educação do município. Agradeceu a todos os 64 
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presentes, em especial, aos conselheiros e conselheiras que foram expostos a 65 

situações que podem ser interpretadas como vexatórias, tanto pela falta de estrutura a 66 

qual foram submetidos, quanto ao desmonte que ocorreu por questões puramente 67 

políticas que não consideraram o que era melhor para a educação pública municipal. 68 

Encerrou sua fala desejando um excelente trabalho a todos os conselheiros e 69 

conselheiras. Na sequência ouviu-se o pronunciamento da Vereadora Iara Bernardi que 70 

agradeceu o convite para participar desse momento tão importante para o CMESO. 71 

Destacou sua participação nas ações que buscaram rever o ato de intervenção feito 72 

pelo ex-prefeito José Crespo e demonstrou sua preocupação com o acervo documental 73 

e histórico do colegiado. Externou seu reconhecimento à qualidade do trabalho 74 

pedagógico desenvolvido nas unidades educativas da rede pública municipal, ainda 75 

que enfrentem problemas de estrutura e de pessoal. Por fim, enfatizou seu 76 

contentamento por ver o CMESO votando ao espaço, à sua casa, lugar de onde jamais 77 

deveria ter saído. Em seguida a palavra foi passada ao Vereador José Francisco 78 

Martinez que informou a necessidade tanto dele quanto da vereadora Iara Bernardi se 79 

ausentarem logo após seu pronunciamento em virtude de votação de pauta, na 80 

Câmara Municipal, que trata da lei que concede o aumento dos servidores públicos 81 

municipais. O referido vereador relembrou o contexto de doação do espaço, que agora 82 

volta a sediar a Casa dos Conselhos da Educação, pela ARAMAR (Centro 83 

Experimental de Defesa do Ministério da Marinha Brasileira). Destacou o histórico de 84 

lutas pelas temáticas da educação que vem encampando ao longo de sua experiência 85 

política, com ênfase a recente lei que regulamentou a redução de jornada do suporte 86 

pedagógico, lei essa que trouxe isonomia aos profissionais da educação. Retomou com 87 

carinho a utilização do espaço em que se encontra novamente instalada a Casa dos 88 

Conselhos da Educação, considerando o fato de ter tido a esposa atuando ali durante 89 

sua jornada como servidora pública à serviço da Secretaria da Educação. Encerrou seu 90 

pronunciamento desejando sucesso aos trabalhos do colegiado. Após a retirada e 91 

despedidas formais aos nobres vereadores, a presidenta do CMESO, Prof.ª. Danieli 92 

Casare da Silva Moreira passou a palavra aos conselheiros e conselheiras que 93 

quisessem se manifestar. Palavra dos membros: o Cons.º. Alexandre da Silva Simões 94 

iniciou dizendo que o dia de hoje representa um momento simbólico e destacou que 95 

dois mil e dezenove, o ano em que o CMESO completava vinte e cinco anos, foi o mais 96 
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difícil da história do colegiado, tanto pela destituição de sua sede com movimentação à 97 

revelia de seu acervo documental e histórico, e de seus equipamentos, quanto pelo 98 

processo de intervenção que sofreu com a destituição de conselheiros em pleno 99 

mandato vigente; histórico esse que jamais deve se repetir, por isso entende que deve-100 

se registrar que a devolução do prédio precisa ser vista como simbólica de toda a luta 101 

travada pelo CMESO, para preservar o princípio da gestão democrática que rege 102 

qualquer ato da educação pública. A Consª. Solange Aparecida da Silva Brito destacou 103 

que o desmonte do CMESO foi mais um capítulo de um período em que se 104 

desconsiderou a história, avanços e expectativas da rede pública municipal. Agradeceu 105 

à prefeita o esforço de devolver a estrutura do CMESO e destacou que não se pode 106 

deixar de ressaltar a importância da prefeita ter indicado, enquanto Secretário da 107 

Educação, alguém que traz além de conhecimento e competência técnica na área, uma 108 

característica de acolhimento e respeito à história da rede, não observados 109 

anteriormente. Destacou o cuidado e empenho em garantir professores contratados 110 

pela CLT evitando assim que muitas turmas ficassem com professores eventuais, em 111 

rodizio, ao longo do ano letivo,  como vivenciado em dois mil e dezenove, situação 112 

essa, idêntica a anos anteriores, que alijou muitas crianças sorocabanas de terem 113 

referências dos professores que os alfabetizaram e os iniciaram na sua trajetória 114 

educativa. A conselheira destacou que os danos dessa situação ainda não podem ser 115 

mensurados, mas, para as crianças que tiveram um professor a cada quinze dias, as 116 

marcas ficarão. Pelo contexto de cuidado às questões da educação, por reconhecerem 117 

a importância do CMESO, pelo enfrentamento de situações como a garantia de 118 

professores regulares para as unidades da rede, a conselheira externou seus mais 119 

sinceros agradecimentos à Prefeita e ao Secretário da Educação. A Consª. Miriam 120 

Cecília Facci parabenizou e agradeceu à Prefeita e ao Secretário da Educação o 121 

cuidado com o processo que garantiu a devolução do espaço do CMESO. Destacou o 122 

empenho e trabalho dos conselheiros e conselheiras que em nenhum momento se 123 

furtaram de ir em frente e lutar pela educação sorocabana. Destacou que o gesto para 124 

com o colegiado reflete uma sensibilidade pelas crianças que são o principal objetivo 125 

de todos os envolvidos com a educação e, não diferente, com o CMESO. Encerrou sua 126 

fala agradecendo, mais uma vez, aos conselheiros e conselheiras pela força e garra 127 

sempre demonstrados. Na sequência a presidenta do CMESO, Danieli Casare da Silva 128 
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Moreira, passou a palavra à Prefeita Jaqueline Lilian Barcelos Coutinho, que abriu seu 129 

pronunciamento agradecendo e externando seu prazer e alegria em compartilhar esse 130 

momento do CMESO. Enfatizou que se entende como servidora pública, enquanto 131 

agente política que é, e fez um pronunciamento convicto acerca dos perigos e 132 

caminhos do absolutismo, citando Luis XIV, reproduzindo a frase - “L’État c’est moi” - 133 

“O Estado sou eu”, a ele atribuída. Destacou que o desmonte e a falta de compromisso 134 

com a educação é espelho desse absolutismo bem como de déspotas e nepotistas que 135 

acreditam que as “cabeças pensantes” são um perigo. Externou que em sua percepção 136 

o CMESO nunca teve nada do que temer, porque o colegiado enaltece a educação. 137 

Destacou que quando houve o desmonte, tanto pela destituição dos conselheiros com 138 

mandatos vigentes, quanto pela destruição da estrutura de trabalho que o CMESO 139 

tinha, foram ações que demonstraram que a administração pública municipal tinha 140 

medo do CMESO. Resgatou, em seu pronunciamento, que os questionamentos que o 141 

colegiado fez sobre a aquisição do material didático do SESI, bem como de material 142 

escolar complementar, incomodou àqueles que atuavam enquanto déspotas. Atribuiu a 143 

Deus a recondução da trajetória política da cidade e fez um destaque sobre o 144 

secretário da pasta da educação, Prof. Wanderlei Acca, que é alguém que tem 145 

conhecimento técnico, humanidade, reconhecimento e respeito daqueles que atuam na 146 

área da educação. Ressaltou sua preocupação em instituir a Procuradoria-Geral do 147 

Município que deve controlar o(a) Chefe do Executivo. Enfatizou que o interesse mais 148 

importante é o de agir de forma técnica e de interesse da coletividade do município. 149 

Informou que nesses três anos de sua atuação enquanto vice-prefeita foi alijada de 150 

acompanhar as ações da administração, da forma como entendia pertinente ao cargo, 151 

apontando que recentemente tomou conhecimento de o material didático do SESI foi 152 

adquirido a partir de dispensa de licitação. Informou que o processo foi estudado e 153 

amplamente analisado e encaminhado à polícia civil. Nesse momento a administração 154 

pública aguarda os procedimentos e prazos, na expectativa de que seja instaurado 155 

inquérito civil para apurar e punir responsabilidades. Agradeceu, em nome do povo 156 

sorocabano, o empenho e o trabalho que o CMESO vem realizando e enfatizou que a 157 

administração está trabalhando para que a cidade avance e a devolução da estrutura 158 

de um colegiado que representa a população é demonstrativo disso. Finalizou seu 159 

pronunciamento parabenizando e agradecendo a todos e todas mais uma vez. Em sinal 160 
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de respeito e acolhida ao seu pronunciamento, a Prefeita foi aplaudida de pé pelos 161 

presentes. Após a manifestação da Sra. Jaqueline Lilian Barcelos Coutinho, Prefeita 162 

Municipal, a Presidenta do CMESO, Profª. Danieli Casare da Silva Moreira, destacou 163 

que a prefeita devolveu a dignidade e o devido valor enquanto servidores da educação 164 

que cada conselheira e conselheiro é. Externou um pedido à prefeita: “Não solte 165 

nossas mãos”! O Sr. Secretário da educação, Prof. Wanderlei Acca, destacou sua 166 

participação na primeira reunião do CMESO logo que passou a responder pela pasta 167 

da educação e que assumiu o compromisso em não renovar o contrato com o material 168 

didático do SESI. Destacou a entrega do material escolar em tempo hábil para o início 169 

do ano letivo e a importância do concurso público, que embora complexo em virtude do 170 

número de cargos alvo do pleito, está em fase final de tramitação administrativa a 171 

vistas de ser efetivamente realizado. Enfatizou a importância da parceria entre SEDU e 172 

CMESO, bem como seu reconhecimento de que o colegiado representa os anseios da 173 

população sorocabana. O Consº. Alexandre da Silva Simões solicitou que fosse 174 

registrada sua alegria e seu reconhecimento, enquanto conselheiro e ex-presidente do 175 

CMESO, ao discurso da prefeita que se apresenta como verdadeira estadista. Em 176 

específico quanto a compra do material didático, o referido conselheiro compartilhou o 177 

histórico de atuação do CMESO, destacando que colegiado trabalhou para ouvir a rede 178 

pública municipal de Sorocaba, com dados produzidos que mostraram que 96% 179 

(noventa e seis por cento) dos professores que atuam na rede eram contrários a 180 

aquisição do material didático em discussão. Enfatizou o princípio constitucional da 181 

Gestão Democrática que deve reger todos os atos da educação, sendo que as políticas 182 

discutidas e implementadas precisam, necessariamente, ser políticas de Estado e não 183 

de Governo. Findo esse primeiro momento da reunião, a presidenta do CMESO 184 

convidou a todas e todos os presentes a se dirigirem à entrada do prédio para 185 

realização de fotos para o acervo do colegiado e para os simbólicos atos de corte da 186 

faixa e entrega das chaves da “Casa do Conselhos” pela Sra. Prefeita. Após essas 187 

ações foi oferecido um coffee aos presentes, com posterior retomada da pauta da 188 

reunião ordinária. Na retomada da reunião, a Presidenta do CMESO, Prof.ª. Danieli 189 

Casare da Silva Moreira agradeceu o empenho de cada conselheira e conselheiro que 190 

tem se mantido imbatível na realização dos trabalhos. O Consº. Alexandre da Silva 191 

Simões destacou o trabalho e empenho da Sra. Presidenta para garantir a organização 192 
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da sede, bem como a bela recepção para um momento tão especial vivido pelo 193 

colegiado. A Presidenta do CMESO agradeceu a presença do Sr. Eduardo Cezar da 194 

Silva, vice-presidente nacional da UNCME e compartilhou os seguintes informes: 1. 195 

Ofícios entregues e protocolados dia 20/12/2019: 42/2019 - Resposta ao MP sobre as 196 

condições de trabalho do CMESO; 43/2019 - Resposta à Corregedoria sobre as 197 

publicações do ato do CMESO; 44/2019 - Pagamento de Anuidade da UNCME; 198 

45/2019 - Solicitação de publicação da Composição das Câmaras (publicação em 199 

02.01.2020); 46/2019 - Solicitação de publicação do Calendário 2020 (publicação em 200 

02.01.2020); 47/2019 - Solicitação do cumprimento a Deliberação 02/2018, caso haja 201 

algum projeto sobre adesão das escolas Cívico Militar; 48/2019 - Participação do 202 

Colegiado na formatação, construção e deliberação do Currículo; 49/2019 - Solicitação 203 

da disponibilização dos dados do Plano Municipal de Educação; 2. Ofícios enviados em 204 

2020: ofício 01/2020 - Solicitação de funcionários de limpeza da sede do CMESO, 205 

protocolado 22.01; ofício 02/2020 - Solicitação ao Corpo de Bombeiros para remoção 206 

de enxame de abelhas da porta do CMESO; ofício 03/20 - Solicitação de designação 207 

de Servidor Municipal para CMESO, protocolado dia 17.02; ofício 04/20 - Solicitação de 208 

informações sobre Quadro de Funcionários da Rede Municipal de Ensino. 3. Envios de 209 

proposta para apreciação das câmaras: documentos encaminhados para conhecimento 210 

e composição de pauta na reunião do dia 03.03.2020; 4. Proposta de Reunião Conjunta 211 

CMESO, CAE e CACS Fundeb. A Sra. Presidenta, Profª. Danieli Casare da Silva 212 

Moreira, antes de entrar na temática da Ordem do Dia, concedeu a palavra às 213 

conselheiras e conselheiros que quisessem se pronunciar: A Consª. Angélica Lacerda 214 

Cardoso parabenizou o colegiado pelo momento de hoje e destacou a energia que é 215 

uma marca da “Educação” e daqueles que nela atuam. Compartilhou que o Conselho 216 

Municipal da Criança e do Adolescente (CMDCA), por ela presidido, tem como 217 

prerrogativa fiscalizar as questões de vulnerabilidade. Compartilhou contexto de 218 

acompanhamento de problemas na Casa do Menor, com destaque ao papel do 219 

CMDCA que culminou com o fato de que o registro de funcionamento fosse caçado. 220 

Sugeriu como importante que o CMESO pense em ações junto às unidades escolares 221 

com vistas a compreenderem e auxiliarem no acompanhamento das situações que 222 

envolvem crianças acolhidas. Compartilhou o panorama de repasse às Organizações 223 

Não Governamentais (ONGs) que são responsáveis pelas casas de acolhimento. A 224 
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Consª. Miriam Cecília Facci apontou a necessidade de que essa temática seja pautada 225 

para que o CMESO possa pensar nela de forma mais aprofundada. A Presidenta Profª. 226 

Danieli Casare da Silva Moreira apontou a importância e necessidade de que o 227 

CMDCA esteja numa reunião com os diretores de escola da rede pública municipal. A 228 

Consª. Aparecida Ferreira da Silva Gutierrez compartilhou iniciativa, provocada pela 229 

Promotora da Vara da Infância e da Juventude Dra. Cristina Palma e pela Defensora 230 

Pública Dra. Elaine Moraes Ruas de Souza, que após esforços mútuos que 231 

mobilizaram a SEDU e a Diretoria Regional de Educação do Estado (DEE), a instituição 232 

do protocolo conhecido como SAICA – Serviço de Acolhimento Institucional da Criança 233 

e do Adolescente, que trata-se de um protocolo que normatiza ações que envolvem o 234 

acolhimento institucional. A referida conselheira sugeriu ao CMESO a possibilidade de 235 

pensar em ações que apoiem e fortaleçam tal protocolo. O Cons.º. Alexandre da Silva 236 

Simões solicitou a palavra para fazer quatro informes: a) o site <www.cmeso.org> está 237 

devidamente atualizado e a manutenção dele deverá ocorrer semanalmente a partir de 238 

agora; b) considerando a previsão de reunião conjunta entre os conselhos municipais 239 

da educação, sugeriu a leitura e estudo da CPI da merenda, uma vez que é 240 

prerrogativa do CMESO propor normatizações que, de alguma forma, possam 241 

contribuir para que as irregularidades sejam minimizadas; c) Apresentou proposta para 242 

reorganização dos espaços que ficam no primeiro piso da sede dos conselhos, com 243 

vistas a acolhida da comunidade, a saber: as salas da frente ficariam para recepção e  244 

pequenas reuniões (das câmaras, por exemplo); a outra sala, que é um pouco maior 245 

receberia um pequeno acervo de documentos para consulta pública, uma vez que, 246 

felizmente, cada vez mais as ações do colegiado tem sido objeto de pesquisa em 247 

programas de pós-graduação. O acervo estaria, no entanto, disponível não somente à 248 

comunidade acadêmica, mas a todos os interessados em conhecer o histórico do 249 

CMESO; d) Enquanto representante do Ensino Superior, compartilhou que os Projetos 250 

Pedagógicos dos Cursos (PPCs) da UNESP (Universidade Estadual de São Paulo) 251 

estão sendo revisados. Entre outros ajustes, os cursos passarão a prever um 252 

vínculo/parceria dos alunos com entidades públicas para que atuem em caráter 253 

voluntário e cidadão, com carga horária prevista de seiscentas horas para o 254 

desenvolvimento dessas atividades. A Consª. Valderez Luci Moreira Vieira Soares 255 

destacou a importância de se acompanhar quem será o servidor público a ser 256 
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designado para atuar no CMESO, sendo importante que a presidência do colegiado 257 

seja responsável por definir suas atribuições. O Cons.º. Denilson de Camargo Mirim 258 

compartilhou a importância de que todos os servidores públicos acompanhem os 259 

encaminhamentos da PEC 186 que tramita emergencialmente no Senado. A referida 260 

Proposta de Emenda à Constituição propõe restrição aos gastos públicos com o 261 

funcionalismo, permitindo corte de até 25% em cargas horárias e salários. Palavra dos 262 

membros da comunidade: a reunião contou com a presença de vários membros da 263 

comunidade que acompanharam o primeiro momento da reunião, para prestigiar o 264 

retorno do CMESO à sua sede, conforme lista de presença e indicados anteriormente 265 

nesta ata. O pronunciamento daqueles que fizeram uso da palavra também foi 266 

registrado no início desta ata. ORDEM DO DIA: 1. Solenidade de entrega da Sede dos 267 

Conselhos pela prefeita Jaqueline Lilian Barcelos Coutinho: registro contemplado no 268 

início da ata, visto a inversão de pauta para atender questões de agenda das 269 

autoridades presentes. 2. Explanação sobre a importância dos Conselhos com o Sr. 270 

Eduardo Cezar da Silva, presidente da UNCME: A fala do Sr. Eduardo Cezar da Silva 271 

foi intitulada como “O sistema municipal de ensino e o papel emancipador dos 272 

conselhos municipais de educação”, destacou a importância do dos Conselhos 273 

Municipais de Educação (CME) atuarem como guardiões da história da educação do 274 

município. No início de sua participação comunicou que sua participação nessa reunião 275 

cumpria dois objetivos: 1. Ação formativa; 2. Formalizar proposta para que o colegiado 276 

passe a contar com um “conselheiro convidado” enquanto membro com direito a voz e 277 

voto. O segundo tema foi apresentado primeiro, com destaque a função desse 278 

“conselheiro convidado - CC” que consistiria em alguém, possivelmente, mas não 279 

exclusivamente da UNCME, que viesse para contribuir com o CMESO à serviço do 280 

momento de reconstrução pelo qual passa o colegiado. Essa figura teria o mesmo 281 

status de qualquer outro conselheiro, com direito a voz e voto. Deixou claro que nesse 282 

momento apresenta uma proposta que deverá ser estudada e deliberada pelo 283 

colegiado. Respondendo a questionamento da Consª. Miriam Cecília Facci informou 284 

que São José do Rio Pardo, São Paulo e Santos são municípios que já contam com 285 

essa ação implementada e que outros municípios estão estudando tal possibilidade. 286 

Explicou ainda que o colegiado precisa promover uma amplo debate sobre a proposta, 287 

que essa atuação é por um período definido e que esse Conselheiro Convidado não 288 



 

 
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  

necessariamente seria da UNCME, poderia ser alguém da OAB, por exemplo, ou ainda 289 

de outra instituição que contasse com expertise para auxiliar o CMESO na sua 290 

reestruturação. Antes de iniciar a ação formativa, convidou a todas e todos os membros 291 

do CMESO a participarem do encontro estadual da UNCME que deve ser realizado no 292 

município de Tietê, com divulgação oficial em breve. Nesse encontro sairão propostas 293 

para o encontro nacional e, o FUNDEB será o tema principal a ser discutido. Sugeriu 294 

que o CMESO abrace a necessidade de discutir o mais amplamente as questões do 295 

FUNDEB, sugerindo que o colegiado se articule para mobilizar uma audiência pública. 296 

Na ação formativa o foco foi a reflexão sobre “O que é um sistema Municipal de 297 

Ensino?”. Houve um amplo debate sobre as prerrogativas que legitimam, sob a ótica 298 

dos atos jurídicos perfeitos e do contexto histórico o que se compreende como Sistema 299 

Municipal de Educação. Por fim, destacou a importância e função dos Conselhos 300 

Municipais de Educação na perspectiva de um colegiado emancipador cujas funções 301 

permeiam por ser normativo, propositivo, consultivo, deliberativo e fiscalizador. 302 

Justificaram ausência: Everton de Paula Silveira e Karla Adriana Gracia Menna. Eu, 303 

Solange Aparecida da Silva Brito, lavrei a presente ata que, após lida e achada 304 

conforme, será assinada por mim e por todos os presentes. Sorocaba, 18 de fevereiro 305 

de 2020. ______________________________________________________________ 306 
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______________________________________________________________________309 

______________________________________________________________________310 

______________________________________________________________________ 311 

______________________________________________________________________312 

______________________________________________________________________313 

______________________________________________________________________314 

______________________________________________________________________315 

______________________________________________________________________ 316 


