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ATA da 573ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Educação de Sorocaba 1 

(CMESO). Aos vinte e quatro dias do mês de novembro do ano dois mil e vinte e 2 

um, às nove horas da manhã, online, via sistema meet, realizou-se 573ª reunião 3 

-  extraordinária -  do CMESO. Os presentes: Alexandre Simões, Angélica Lacerda, 4 

Miriam Facci, Odirlei Botelho, Pedro Rodrigues, Peula, Valderez, Gilmar Picci e 5 

Isabel Cardoso. A reunião ocorreu por videoconferência e na Página Oficial no 6 

Facebook (https://www.facebook.com/cmesorocaba/). A reunião iniciou-se 7 

com as palavras da vice-presidente Miriam Facci acolheu os presentes, justificou 8 

a ausência da presidência e acolheu os presentes. De froma breve, passou para 9 

a pauta de trabalho estabelecida. 1. Apreciação, discussão e encaminhamentos 10 

referentes ao ofício SEDU/GS 1.101/2020 que dispõe sobre a adequação da rede 11 

municipal à lei 13.935/2019. Conselheiros dialogaram sobre a importância do 12 

tema a rede de ensino bem como para todo o município. Trata-se de um tema 13 

relevante e que merece entrar em debate em diversos segmentos da sociedade. 14 

Na rede de ensino, de forma especial, este Conselho organizou um grupo 15 

específico para debates de forma a contribuir com a política pública na 16 

e3ducação do município. Miriam retomou a composição de grupo e solicitou 17 

empenho nos trabalhos, reconhecendo que todos estão com agenda de atuação 18 

cheia, mas que o tema merece dedicação de todos. 2. Encaminhamentos 19 

referentes à avaliação do Plano Municipal de Educação: Miriam apresentou 20 

preocupação com a avaliação do PME e os indicadores de desempenho. 21 

Conselheiros apoiaram esta demanda e foi sugerido o trabalho nas câmaras do 22 

ensino fundamental e educação infantil. Miriam acolheu a proposta e sugeriu 23 

definição de procedimentos do assunto com a presença da presidência na 24 

próxima reunião. 3. Discussão e encaminhamentos referentes à prestação de 25 

Contas da Secretaria da Educação 1º semestre 2020: Miriam relatou que o 26 

colegiado analisará as contas da SEDU e que se trata de uma ação importante 27 

que necessita de dedicação para compreensão e interpretação dos dados para 28 

posterior aprovação. Conselheiros consideram importante a participação de 29 

técnicos que contribuam com a melhor leitura dos dados de forma que o 30 

colegiado possa contribuir qualitativamente com as prestações de contas. Sem 31 

mais, encerrou-se a reunião. Esta ata vai assinada por mim e pelos presentes. 32 

_________________________________________________________________ 33 

http://www.cmeso.org/
https://www.facebook.com/cmesorocaba/


 

 

 
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  

 

2 

_________________________________________________________________34 

_________________________________________________________________35 

_________________________________________________________________36 

_________________________________________________________________37 

_________________________________________________________________ 38 

http://www.cmeso.org/

