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Ata da reunião ordinária, configurando como a 575ª reunião do Conselho Municipal de 1 

Educação de Sorocaba (CMESO), realizada em 15 de dezembro de dois mil e vinte, 2 

a partir de ferramenta virtual, google meet, pelo link https://meet.google.com/qsy-sbgx-3 

ddn e pelo Facebook. A 33ª reunião do corrente ano foi iniciada às nove horas, sob a 4 

Presidência da Profa. Ana Claudia Joaquim de Barros, que abriu os trabalhos 5 

agradecendo a participação de todas e todos. Retomou os combinados para a 6 

organização da reunião: a) todos deverão manter microfones e câmeras desligados; 7 

b) as inscrições de fala deverão ser feitas na janela do chat; c) os presentes deverão 8 

preencher a lista de presença por meio do link apresentado no chat. I. EXPEDIENTE: 9 

1. VERIFICAÇÃO DAS PRESENÇAS: confirmado quórum, a partir do acesso  ao 10 

recurso virtual, observou-se participando da vídeo conferência os(as) 11 

conselheiros(as): TITULARES: Ana Claudia Joaquim de Barros, Alexandre da Silva 12 

Simões, Andrea Picanço Souza Tichy, Angélica Lacerda Cardoso, Francine 13 

Alessandra Gracia Menna, Marina Benitez Florio, Marines Christofani, Miriam Cecilia 14 

Facci, Odirlei Botelho Da Silva, Pedro Luis Rodrigues, Petula Ramanauskas Santorum 15 

e Silva, Solange Aparecida da Silva Brito. SUPLENTE: Não houve participação de 16 

suplente.  MEMBROS DA COMUNIDADE: O link de acesso foi compartilhado em 17 

alguns grupos e redes sociais, bem como no site do CMESO www.cmeso.org e a 18 

reunião contou com a participação de muitos membros da comunidade, relacionados 19 

no chat da reunião, bem como suas manifestações, anexo ao final desta. 2. PALAVRA 20 

DA PRESIDÊNCIA: A Sra. Presidente, Prof.ª Ana Claudia Joaquim de Barros 21 

agradeceu à Conselheira Angélica Lacerda Cardoso pela interlocução junto à SEDU 22 

para a designação do servidor Eduardo Eggea para prestar serviços na Casa dos 23 

Conselhos. Pessoa conhecida por muitos, a notícia agradou. Aguardamos a 24 

transferência. O Conselheiro Alexandre da Silva Simões colocou os agradecimentos 25 

ao Secretário de Educação e à Conselheira Angélica e saudou a vinda do Eduardo  26 

para o CMESO e sugeriu a digitalização dos documentos do CMESO, prontamente 27 

acatada pela Presidente. A Conselheira Angélica Lacerda Cardoso manifestou sua 28 

alegria em receber a notícia da indicação do funcionário para o CMESO, pois, acredita 29 

http://www.cmeso.org/
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que vem para contribuir. Colocou o CMDCA à disposição para colaborar. A Presidente 30 

anunciou que recebeu uma solicitação da SEDU para manifestação do CMESO com 31 

relação ao relatório do Tribunal de Contas, a respeito das contas da Educação de 32 

2019, e à justificativa sobre a ausência da realização de reuniões do CMESO para 33 

análise das referidas. Esclareceu que, pela solicitação posta pelo TC, se antes havia 34 

alguma dúvida, ficou clara, como atribuição do CMESO, a fiscalização, e que fique 35 

registrada como de competência do colegiado. Esclareceu que pautará, nas primeiras 36 

reuniões de 2021, esta discussão neste colegiado, para deliberar sobre maneira eficaz 37 

e eficiente do procedimento nessa ação da análise de contas da educação. Sugeriu o 38 

estabelecimento de fluxo entre SEDU e CMESO para desempenho da ação ao que a 39 

Conselheira Angélica, pela experiência no CMDCA, colocou-se à disposição para 40 

colaborar na criação deste processo. O Conselheiro Alexandre referendou as palavras 41 

da Conselheira Angelica, e afirmou que defende, desde há muito, que o CMESO é 42 

órgão de controle e com essa atribuição clara. Portanto, é importante, que a SEDU 43 

encaminhe as contas e que o CMESO se antecipe e coloque o quê e de que maneira 44 

deverá acontecer o cumprimento dessa função, aproveitando inclusive as 45 

experiências dos demais conselhos. 3. PALAVRA DOS MEMBROS:  A Conselheira 46 

Solange Aparecida da Silva Brito ratifica as posições dos Conselheiros Angélica e 47 

Alexandre a respeito da fiscalização das contas da educação no município e sugeriu 48 

que, neste momento de transição de governo, considerando este movimento de 49 

indicar o que é importante chegar ao CMESO, seja elaborada uma “checklist” do que 50 

se espera que a SEDU encaminhe para o colegiado. 4.  Palavra da Comunidade: sem 51 

manifestações II. ORDEM DO DIA: 1. Aprovação do calendário de Reuniões ordinárias 52 

de 2021. Ana apresenta a sugestão de calendário para 2021, às terças-feiras, e, 53 

colocada em votação, foi aprovada por unanimidade. Encaminhará para publicação 54 

no Jornal do Município e para os conselheiros. Neste momento, a Conselheira 55 

Solange pediu que conste em ata o seu pedido formal de desligamento do CMESO e 56 

assim, já possibilitar inserir no pleito em eminência a cadeira da supervisão membro 57 

titular ao da supervisão membro suplente. Aproveitou para agradecer sobremaneira 58 
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esse tempo de aprendizado. Seguiu: “Mas, entendo que já prejudiquei o colegiado me 59 

afastando nesse semestre... Considerando que tenho ainda uma jornada de pelo 60 

menos mais três anos no doutorado, não faz sentido ficar pedindo afastamento. Por 61 

isso meu pedido de desligamento nesse momento em que será possível aproveitar o 62 

movimento do pleito e fazer a eleição de titular e suplente. Agradeço a compreensão 63 

de todas e todos”. A Presidente Ana agradeceu a valiosa contribuição da Conselheira 64 

Solange durante o período em que esteve atuando e evidenciou, em nome do 65 

colegiado, a falta que fará às reuniões. Calendário aprovado pelo pleno. 2. Discussão 66 

e encaminhamentos referentes ao ofício SEDU/GS 1.021/2020 referente à Portaria 67 

CMESO 02/2020. A fim de esclarecimento, essa portaria é a que valida a Deliberação 68 

CMESO 08/2020 que estabelece a “desadesão” do município de Sorocaba ao PECIM. 69 

O Secretário da Educação comunica, por meio de ofício, que não publicará a Portaria 70 

CMESO 02/2020 pelas razões explicitadas no parecer jurídico emitido pela Secretaria 71 

Jurídica, em resposta à sua consulta. O referido parecer fundamenta os seus 72 

argumentos. O Secretário de Educação vetou integralmente a Deliberação CMESO 73 

08/2020, considerando que a adesão do município de Sorocaba ao PECIM seguiu os 74 

ritos legais. Os atos do CMESO, segundo o exposto no parecer jurídico citado, 75 

baseados na Lei Municipal n° 4574/94 que cria o CMESO, só produzirão efeito após 76 

a homologação do Secretário de Educação do município que terá o prazo de 30 dias, 77 

a partir da entrada do ato na secretaria, para vetar ou homologar as deliberações do 78 

CMESO. Comunicará ao CMESO as razões do veto dentro do prazo acima e, 79 

decorridos 30 dias sem manifestação do secretário, a deliberação voltará, no prazo 80 

de 15 dias a plenário e, se mantida, baixará portaria de lavra do presidente do 81 

colegiado ao ser mantido o veto. Ressalte-se, segue o parecer, que a argumentação 82 

previsão regimental citada é contraditória à lei de criação do CMESO. E que houve a 83 

manifestação do secretário dentro do prazo legal o que não possibilita o cumprimento 84 

do previsto. Historiando, a SEDU apresentou veto integral e o CMESO votou pela 85 

derrubada do veto. Esclarecendo, o Parecer constituiu nota opinativa da secretaria 86 

jurídica. Em análise a derrubada do veto do CMESO e segundo o parecer jurídico, 87 

http://www.cmeso.org/
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supostamente, padece de nulidade. CMESO é órgão consultivo e deliberativo, mas 88 

não decisivo. Complementando, no Decreto 2004/2020 que orienta a adesão ao 89 

PECIM, não há menção da participação do CMESO na decisão. A prefeita realizou a 90 

adesão. A Presidente Ana apresentou o Regimento Interno, norma homologada pela 91 

secretaria de educação em 2012 que foi desconsiderada na emissão do parecer por 92 

não ter sido encaminhada para conhecimento da Secretaria Jurídica. O Artigo 8º, fala 93 

da rejeição de veto aposto pelo Secretário à deliberação do Conselho e depende da 94 

votação da maioria absoluta de seus membros. Destaque-se que esta norma não foi 95 

encaminhada à secretaria Jurídica. O Conselheiro Alexandre atentou para o fato de 96 

que o parecer emitido pelo jurídico subsidia a decisão do gestor público. E o fez 97 

fundamentado em parecer totalmente enviesado e acéfalo que, segundo o seu 98 

entendimento, depõe contra a gestão da prefeita, e induziu à prática irregular do 99 

Secretário ao não publicar a Portaria. Sugeriu devolver ao secretário, sinalizando a 100 

competência cabida, num gesto de parceria institucional. A Presidente Ana evidenciou 101 

que, ao não publicar a portaria, o Secretário de Educação escolheu responder duas 102 

vezes: uma por não publicar e outra pelo não cumprimento do que deveria estar 103 

publicado.  Encaminhou ao colegiado a proposta de envio de ofício para 104 

esclarecimento do secretário de educação, sinalizando a licitude dos atos do CMESO 105 

e dos desdobramentos advindos. A Conselheira Angélica observou que este assunto 106 

já foi discutido, foi votado e, portanto, está finalizado e, no seu entendimento, não há 107 

nada mais a fazer. Esclareceu que o seu objetivo ao manifestar-se é o de contribuir 108 

para o esclarecimento e o entendimento do caráter do CMESO. A Instrução Normativa 109 

é de competência de secretaria, direcionando atos que afetem todos que estão “sob 110 

a sua asa”. A Norma a ser realizada, deverá ser pensada em assuntos pertinentes ao 111 

conselho e não a respeito de outras atribuições. A Função Deliberativa diz respeito a 112 

atos que o conselho entenda que deva ser discutido no campo de competência dele 113 

e tem força e efeito não meramente opinativo e sim de cumprimento pelo poder 114 

público. Resoluções dizem respeito a questões de ordem administrativa. Poderiam 115 

fazer uma deliberação sobre o entendimento pedagógico, sobre assuntos que o 116 
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CMESO entende devam ser discutidos em consonância com as normativas federais 117 

e estaduais, porém, avaliou que, neste momento, as discussões tomam um caminho 118 

ruim ao ser direcionado para o jurídico, evidenciou quão negativo é o embate e 119 

evidencia que os assuntos importantes, tais como a criança com deficiência, não está 120 

sendo debatido pelo Colegiado. Afirmou que os conselheiros têm que ser objetivos 121 

nas ações. Não podem infringir questões que não competem ao CMESO. A 122 

Presidente Ana argumentou com a apresentação da lei de criação do conselho 123 

municipal de educação, Lei 6754/02, destacando as suas atribuições e a necessidade 124 

de aprofundarmos estudos sobre as funções e competências nela estabelecidas. O 125 

Conselheiro Alexandre destacou dois pontos em relação à fala da Conselheira 126 

Angélica: primeiramente evidenciou que o que diferencia a Educação de outras áreas 127 

da administração pública é o artigo 206 da Constituição Federal que estabelece que 128 

ela segue, em todas as suas vertentes, a gestão democrática. Assim o CMESO deverá 129 

ser consultado a respeito de assuntos da Educação. Em Sorocaba, culturalmente, é 130 

difícil de seguir. Segundo, enquanto conselheiro, não opinou ainda e gostaria de 131 

exercer esse direito, em relação ao projeto da Escola Cívico Militar em questão. 132 

Discutir o projeto em todos os seus aspectos. Essa deliberação não veda análise do 133 

programa com olhar de benefícios à população. Não houve a fase de debate de 134 

apreciação pelo CMESO, não houve uma audiência pública. A Conselheira Angélica 135 

conferiu junto à Presidente e ao Conselheiro Alexandre se houve o debate previsto na 136 

legislação. Ao ser informada de que não houve argumentou que talvez seja reflexo de 137 

governos anteriores que desconsideraram e desrespeitaram o CMESO. Com todo o 138 

respeito que tenho pela Conselheira Angélica, o Conselheiro Alexandre evidenciou o 139 

fato de existir assento neste Conselho, não por acaso, para o Secretário de Educação 140 

justamente para permitir, facilitar o entendimento e a colaboração na construção de 141 

políticas públicas de Educação. A Conselheira Solange solicitou a inclusão de suas 142 

considerações colocadas no chat desta reunião por não ter conseguido se manifestar 143 

por voz pelo fato de estar sem microfone na sua conexão. Assim, passamos a fazê-144 

lo: “Concordo e ratifico cada posicionamento do Conselheiro Alexandre. Gostaria que 145 

http://www.cmeso.org/
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constasse em ata meu entendimento comum à fala do conselheiro Alexandre.” Segue 146 

a conselheira após a manifestação de que não foi dada a oportunidade ao CMESO de 147 

conhecer, analisar e deliberar sobre o PECIM... “E exatamente o que foi negado ao 148 

colegiado foi o acesso... Se não conseguimos conhecer, a resistência e a divergência 149 

acabam por ser o caminho. E o movimento de discussão democrática foi tão claro que 150 

o MP se posicionou em relação à questão.” 3. Discussão e encaminhamentos 151 

referentes aos protocolos de participação dos conselheiros, conselheiras e 152 

comunidade durante as reuniões virtuais. O Conselheiro Alexandre sugeriu a criação 153 

de uma comissão para elaborar o rol de procedimentos preliminares e aproveitar as 154 

boas coisas advindas deste período atípico e inusitado no sentido de inclusão de todos 155 

nas diversas situações, e que provavelmente muitas delas serão mantidas. A 156 

Presidente Ana sugeriu que deverão constar desse rol, obrigatoriamente, alguns itens, 157 

como por exemplo a validação de participação de quem está com dificuldade de 158 

conexão, de quem permanece quase a totalidade do tempo da reunião e aí perde a 159 

conexão, e outros itens. É preciso desfazer a avaliação ocorrida na reunião anterior 160 

de que são uma bagunça. A Conselheira Miriam disse que devemos sair desta reunião 161 

com os delineamentos importantes a respeito da participação dos conselheiros, de 162 

forma escrita no chat ou só em áudio, a validação dos votos dos conselheiros, numa 163 

construção coletiva. A Conselheira Andréia destacou que a participação pelo chat não 164 

deveria fazer parte da organização das reuniões virtuais. O Conselheiro Alexandre fez 165 

a reflexão chat limpo facilita a vida de quem conduz a reunião, mas, por outro lado, 166 

pode ser considerado cerceamento a expressão dos participantes da comunidade 167 

levando em conta que poderão direcionar as discussões. Talvez a utilização de outras 168 

ferramentas que possam agregar. Conselheira Andreia há que definir se as 169 

intervenções no chat possam acontecer durante o desenrolar do expediente. 170 

Composição da comissão: Conselheiros Alexandre, Miriam, Angélica, Andreia com 171 

início dos trabalhos na primeira reunião do CMESO, em 26/01/2021. 4. Discussão e 172 

encaminhamentos referentes ao Parecer CNE/CP Nº 19/2020. A Deliberação CMESO 173 

10/2020, que trata da gestão da avaliação, porém, não incluiu o cuidado no retorno às 174 
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aulas. Preocupa que, mesmo que obrigatoriamente serão seguidas as normas 175 

federais, não temos, a nível de município, norma que atenda as especificidades locais. 176 

Segundo as Conselheiras representantes do poder público não há ainda a projeção 177 

de reunião da SEDU para que sejam definidas orientações para 2021. A Presidente, 178 

Conselheira Ana, explicitou que o CMESO tem papel fundamental nessa definição. 179 

Ofício à SEDU para estabelecimento de cronograma de atividades nesta direção. A 180 

Presidente Ana esclareceu que não há mais tempo para uma deliberação do CMESO 181 

neste ano e assim, poderíamos apresentar à SEDU o Parecer CNE/CP 19/2020 como 182 

complementação das disposições da Deliberação CMESO10/2020 e então, no início 183 

do próximo ano letivo, definir, junto à SEDU, o estabelecimento do cronograma acima 184 

descrito. Proposta aprovada por todos os conselheiros presentes. Nada mais havendo 185 

a tratar, a Presidente agradece a todas e todos, conselheiros e comunidade, e reafirma 186 

a complexidade de reuniões virtuais e superação de impedimentos, nunca se produziu 187 

tanto no CMESO. Sentimento de gratidão e de dever cumprido na forma em que houve 188 

a contribuição de todos. A história vai dizer se todas as decisões foram acertadas. 189 

Fizemos o melhor que pudemos. E que consigamos respirar em 2021. A Sra. 190 

Presidente, Cons.ª Ana Claudia Joaquim de Barros, encerrou a reunião. Justificaram 191 

ausência: Aparecida Ferreira da Silva Gutierrez, Denilson de Camargo Mirim, Gilamr 192 

Felipe Piccin de Lima, karla Adriana Gracia Menna, Rosangela Quequeto de Andrade 193 

Almeida e Valderez Luci Moreira Vieira Soares. Eu, Miriam Cecilia Facci, lavrei a 194 

presente ata que, após lida e aprovada1, será assinada por mim e pelos presentes. 195 

Sorocaba,15 de dezembro de 2020. _______________________________________ 196 

___________________________________________________________________ 197 

___________________________________________________________________198 

___________________________________________________________________ 199 

______________________________________________________________ 200 

 
1 Ata aprovada na 581ª Reunião ordinária do Conselho Municipal de Educação de Sorocaba, realizada 

remotamente por meio de vídeo conferência na plataforma Google Meet. 
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Anexos - Item 1 - Chat da reunião 201 

 202 

Alexandre da Silva Simões 203 
08:38 204 

http://atribunanaweb.com.br/noticia/tcesp-aprova-contas-municipais-mas-critica-falta-de-planejamento-205 

transparencia-e-ate-descumprimento-de-tac 206 

Aninha Barros 207 
09:06 208 

https://forms.gle/8VZnSqoqXhGDRhzi9 Bom dia! Favor assinar a lista de presença 209 

Angelica Lacerda Cardoso 210 
09:07 211 

Bom dia colegas! 212 

Marines Christofani 213 
09:07 214 

Bom dia .... a todos.... 215 

Odirlei Botelho 216 
09:08 217 

Bom dia. 218 

Aninha Barros 219 
09:08 220 

https://forms.gle/8VZnSqoqXhGDRhzi9 Bom dia! Favor assinar a lista de presença 221 

Odirlei Botelho 222 
09:09 223 

Já começo justificando, minha saída antecipada da Reunião, precisarei sair às 10h, tenho muita documentação 224 

pendente na Escola. 225 

Odirlei Botelho  226 
09:10 227 

Fiquei até uma hora ontem. 228 

Uma hora da madrugada. 229 

petula silva 230 
09:10 231 

Bom dia pessoal!!!! 232 

Odirlei Botelho 233 
09:10 234 

E estou aqui fazendo.😀 235 

petula silva 236 
09:12 237 

Bom diaaa!!!!! 238 

Estou sem microfone 239 

Aninha Barros 240 
09:16 241 

https://forms.gle/8VZnSqoqXhGDRhzi9 Bom dia! Favor assinar a lista de presença 242 

Sueli Soares 243 
09:17 244 

bom dia 245 

Angelica Lacerda Cardoso 246 
09:19 247 

Que ótima noticia! 248 

Solange Aparecida da Silva Brito 249 

http://www.cmeso.org/
https://meet.google.com/linkredirect?authuser=0&dest=http%3A%2F%2Fatribunanaweb.com.br%2Fnoticia%2Ftcesp-aprova-contas-municipais-mas-critica-falta-de-planejamento-transparencia-e-ate-descumprimento-de-tac
https://meet.google.com/linkredirect?authuser=0&dest=http%3A%2F%2Fatribunanaweb.com.br%2Fnoticia%2Ftcesp-aprova-contas-municipais-mas-critica-falta-de-planejamento-transparencia-e-ate-descumprimento-de-tac
https://meet.google.com/linkredirect?authuser=0&dest=https%3A%2F%2Fforms.gle%2F8VZnSqoqXhGDRhzi9
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09:20 250 

BOM DIA!!! 251 

Aninha Barros 252 
09:21 253 

https://forms.gle/8VZnSqoqXhGDRhzi9 Bom dia! Favor assinar a lista de presença 254 

Solange Aparecida da Silva Brito 255 
09:23 256 

Penso que Edu vem somar muito novamente!!! 257 

Aninha Barros 258 
09:24 259 

https://forms.gle/8VZnSqoqXhGDRhzi9 Bom dia! Favor assinar a lista de presença 260 

Você 261 
09:24 262 

Sugestão aprovada 263 

Angelica Lacerda Cardoso 264 
09:24 265 

Ana 266 

Solange Aparecida da Silva Brito 267 
09:24 268 

ATAS - A D O R O !!! 269 

Pessoas... estou no CRE hoje... só consigo participar pelo chat. 270 

Aninha Barros 271 
09:25 272 

ok 273 

Ione Viana Pereira Sanders 274 
09:26 275 

Bom dia 276 

Angelica Lacerda Cardoso 277 
09:30 278 

Ana 279 

Solange Aparecida da Silva Brito 280 
09:36 281 

Ratifico a fala da Angélica e também do Alê e sugiro, que nesse movimento que o Alê fala de indicarmos o que 282 

seria importante chegar ao CMESO, pensando na transição de governos encaminhar um checklist do que se 283 

espera que a SEDU encaminhe ao colegiado. 284 

Solange Aparecida da Silva Brito 285 
09:37 286 

Sei que as deliberações são públicas, mas entendendo esse movimento de transição, seria um movimento de 287 

buscar a parceria e já informar esse fluxo de informações. 288 

Ana... 289 

Me manifestei no chat. 290 

Aninha Barros 291 
09:38 292 

https://forms.gle/8VZnSqoqXhGDRhzi9 Bom dia! Favor assinar a lista de presença 293 

Angelica Lacerda Cardoso 294 
09:46 295 

De acordo 296 

Pedro Luís Rodrigues 297 
09:47 298 

http://www.cmeso.org/
https://meet.google.com/linkredirect?authuser=0&dest=https%3A%2F%2Fforms.gle%2F8VZnSqoqXhGDRhzi9
https://meet.google.com/linkredirect?authuser=0&dest=https%3A%2F%2Fforms.gle%2F8VZnSqoqXhGDRhzi9
https://meet.google.com/linkredirect?authuser=0&dest=https%3A%2F%2Fforms.gle%2F8VZnSqoqXhGDRhzi9
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De acordo com Miriam e Alexandre 299 

petula silva 300 
09:47 301 

De acordo 302 

Andrea Tichy 303 
09:47 304 

De acordo 305 

Marines Christofani 306 
09:47 307 

De acordo 308 

Francine Menna 309 
09:47 310 

De acordo 311 

Odirlei Botelho 312 
09:47 313 

De acordo com as datas. 314 

Alexandre da Silva Simões 315 
09:47 316 

ok 317 

Marina Flório 318 
09:47 319 

De acordo 320 

Pedro Luís Rodrigues 321 
09:47 322 

terça é sempre melhor 323 

Você 324 
09:47 325 

de acordo 326 

Odirlei Botelho 327 
09:47 328 

De acordo com os dias. 329 

Angelica Lacerda Cardoso 330 
09:47 331 

Sim, por favor! 332 

Solange Aparecida da Silva Brito 333 
09:48 334 

Ana... 335 

Terei disciplina do doutoroado na terça-feira. 336 

No próximo semestre. 337 

Não... 338 

Pedro Luís Rodrigues 339 
09:49 340 

As minhas são as segundas e quartas lá na USP 341 

Solange Aparecida da Silva Brito 342 
09:50 343 

Peço que conste em ata meu pedido formal de desligamento do CMESO e assim, já inserir no pleito em 344 

eminência da cadeira da supervisão membro titular e suplente. 345 

Aproveito para agradecer sobremaneira esse tempo de aprendizado... 346 

Mas entendo que já "prejudiquei" o colegiado me afastando nesse semestre... 347 

http://www.cmeso.org/
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Solange Aparecida da Silva Brito 348 
09:51 349 

Considerando que tenho ainda uma jornada de pelo menos mais três anos no doutorado, não faz sentido ficar 350 

pedindo afastamento. 351 

Por isso meu pedido de desligamento nesse momento em que será possível aproveitar o movimento do pleito e 352 

fazer a eleição de titular e suplente! 353 

Solange Aparecida da Silva Brito 354 
09:52 355 

AGRADEÇO A COMPREENSÃO DE TODAS E TODOS... 356 

Puxa... e eu sem condições de falar... 357 

Solange Aparecida da Silva Brito 358 
09:53 359 

PROMESSA FEITA!!! 360 

Com letras maiúsculas!!! 361 

Gratidão pelas palavras!!! 362 

Podem contar!!! 363 

kkkkkkkkkkk 364 

Nem conheço essa pessoa Solange Aparecida... 365 

Alexandre da Silva Simões 366 
10:02 367 

Pauta do CMESO disponível em: www.cmeso.org/pautas 368 

Odirlei Botelho 369 
10:11 370 

O Conselho não tem caráter normativo? 371 

Alexandre da Silva Simões 372 
10:11 373 

Me inscrevo 374 

Angelica Lacerda Cardoso 375 
10:18 376 

Ana 377 

Angelica Lacerda Cardoso 378 
10:26 379 

Concordo cm o estudo 380 

Aninha Barros 381 
10:27 382 

https://forms.gle/8VZnSqoqXhGDRhzi9 Bom dia! Favor assinar a lista de presença 383 

Solange Aparecida da Silva Brito 384 
10:28 385 

Concordo,, ratifico e apoio cada poisionamento do Alexandre. 386 

Gostaria que constasse em ata meu entendimento comum à fala do conselheiro Alexandre. 387 

Solange Aparecida da Silva Brito 388 
10:32 389 

Exatamente... mas para podermos nos posicionar teríamos que ter acesso ao projeto. 390 

Juliana Mellotto 391 
10:32 392 

Teve uma pesquisa de intenção totalmente tendenciosa, pois não teve debate, somente uma propaganda 393 

acompanhando a pesquisa. É muito importante dizer que no Maylasky somente 35 % da comunidade de opinou e 394 

desses 35% um total 82% opinaram a favor, mas sem saber os prós e os contras. 395 

http://www.cmeso.org/
https://meet.google.com/linkredirect?authuser=0&dest=http%3A%2F%2Fwww.cmeso.org%2Fpautas
https://meet.google.com/linkredirect?authuser=0&dest=https%3A%2F%2Fforms.gle%2F8VZnSqoqXhGDRhzi9
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Solange Aparecida da Silva Brito 396 
10:32 397 

E exatamente o que foi negado ao colegiado foi o acesso... 398 

Se não conseguimos conhecer, a resistência e a divergência acaba por ser o caminho. 399 

E o movimento de discussão democrático foi tão claro que o MP se posicionou em relação a questão. 400 

Juliana Mellotto 401 
10:33 402 

Tem um manual das escolas cívico-militares com mais de 300 páginas. 403 

Prof Renata fsn 404 
10:35 405 

Priorizar o diálogo, saber ter flexibilidade e pensar de fato nas crianças e nas escolas e todos que fazem parte. 406 

Marcia Noronha 407 
10:38 408 

Apagamos incêndios sem apoio nenhum inclusive 409 

Solange Aparecida da Silva Brito 410 
10:38 411 

Agonia... pé a palavra!!! 412 

OPS... 413 

É 414 

Pedro Luís Rodrigues 415 
10:44 416 

Preciso sair, infelizmente. Sou favorável a ideia do Alexandre 417 

Abraço a todos 418 

obrigado 419 

Você 420 
10:45 421 

posso? 422 

Andrea Tichy 423 
10:46 424 

Acredito que o chat deve seguir a mesma linha da palavra 425 

Solange Aparecida da Silva Brito 426 
10:51 427 

Pessoas... vou sair por uns minutos... já retorno... 428 

Aninha Barros 429 
10:51 430 

ok 431 

Andrea Tichy 432 
10:52 433 

Quero falar de novo 434 

Angelica Lacerda Cardoso 435 
10:59 436 

Me coloco a disposição 437 

Angelica Lacerda Cardoso 438 
11:02 439 

Qdo será nossa Confraternização? 440 

petula silva 441 
11:07 442 

o protocolo São Paulo foi aderido 443 

em se tratando das normas sanitárias 444 

http://www.cmeso.org/
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não temos... 445 

petula silva 446 
11:08 447 

número reduzido de supervisores... sem possibilidade de maiores discussões... demanda imensa de serviço 448 

Angelica Lacerda Cardoso 449 
11:09 450 

Peço licença para me retirar. Hoje é Reunião do CMDCA e preciso rever alguns assuntos. 451 

Um abraço a todos e obrigada pela oportunidade em compor este Conselho 452 

petula silva 453 
11:10 454 

temos lista aqui tbm...kkk 455 

ainda não temos 456 

mas já sinalizamos a necessidade 457 

petula silva 458 
11:11 459 

8 de fevereiro 460 

inicio das aulas 461 

petula silva 462 
11:14 463 

Concordo 464 

embora ele já esteja ciente, é bom deixarmos enquanto conselho isto formalizado 465 

pontuar no ofício nossas preocupações 466 

SOL SILVA BRITO 467 
11:20 468 

Ana... Você deu show!!! 469 

Gostaria que constasse em ata meu reconhecimento a sua organização tanto na condução das reuniões como nos 470 

bastidores!!! 471 

SOL SILVA BRITO 472 
11:21 473 

Você está de PARABÉNS e merece todo o reconhecimento desse colegiado. 474 

Sueli Soares 475 
11:21 476 

Eu sou imensamente grata, contribuiu muito com meu perfil profissional. 477 

SOL SILVA BRITO 478 
11:21 479 

Me vi representada em cada um dos seus encaminhamentos e posicionamentos!!! 480 

petula silva 481 
11:22 482 

Parabéns pessoal!!!! Um ano atípico, mas com o melhor de cada um! 483 

Forte abraço! Um excelente e abençoado final de ano! <3 484 

Você 485 
11:23 486 

Ana, meus agradecimentos pelo empenho e decicação 487 

... dedicação.. 488 

Juliana Mellotto 489 
11:23 490 

http://www.cmeso.org/
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Quero deixar aqui meu agradecimento a todos os membros do conselho, pela oportunidade dada a comunidade 491 

de participar! O conselho municpal de educação é de extrema importância, parabéns por todo o 492 

trabalho👏👏👏👏 493 

http://www.cmeso.org/

