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Ata da 584ª reunião ordinária do Conselho Municipal de Educação de Sorocaba  1 

(CMESO), realizada em quatro de maio de dois mil e vinte e um, a partir da 2 

ferramenta virtual Google Meet, link https://meet.google.com/ari-fvpp-our  . A 3 

reunião iniciou-se às 09:00h horas, sob a Presidência do Prof. Dr. Alexandre da 4 

Silva Simões, que abriu os trabalhos agradecendo a participação de todas e 5 

todos. I. EXPEDIENTE. 1. Verificação das presenças. Presente o Sr. Secretário de 6 

Educação do Município de Sorocaba, Prof. Márcio Bortolli Carrara, Amanda R. de 7 

Martins Dias e Margareth Pedroso. Confirmado o quórum, registramos a 8 

participação na videoconferência do Secretário do CMESO, Eduardo Jesus 9 

Grignoli Egea e dos(as) conselheiros(as):  Titulares. Alexandre da Silva Simões, 10 

Andrea Picanço Souza Tichy, Aparecida Ferreira da Silva Gutierrez, Marina 11 

Benitez Flório Fagundes, Marinês Christofani, Miriam Cecilia Facci, Pedro Luiz 12 

Rodrigue, Petula Ramanauskas Santorum e Silva e Valderez Luci Moreira Vieira 13 

Soares. Suplentes: Sandra Aparecida Morais. Ausências justificadas dos 14 

Conselheiros e Conselheiras: Angélica Lacerda Cardoso, Denilson de Camargo 15 

Mirim, Gilmar Felipe Piccin de Lima e Rosangela Quequetto de Andrade Almeida. 16 

Comunidade. Apontamos ainda a participação dos seguintes membros da 17 

comunidade que se registraram: Ana Claudia Joaquim de Barros (Ex Presidente 18 

do CMESO), Danieli Casare (Ex Presidente do CMESO), Ione Viana Pereira 19 

Sanders, Sílvia Souza Elias dos Santos, Sheyla Marques Lopes Silva, Natalia 20 

Simões Passos Wey, Rogério Praxedes, Joyce Campos, Elaine Cristina Nochelli 21 

Braz, Rafael Ramos Castellari, Maria Cristina de Deus Pires, Solange Cristina 22 

Camisa Lima, Alessandra Regina da Silva. O link de acesso foi tornado público 23 

juntamente com a pauta da reunião, disponibilizada aos membros do colegiado, 24 

no site do CMESO (www.cmeso.org) e compartilhado em grupos e redes sociais. 25 

A reunião foi transmitida ao vivo através do canal do CMESO no Youtube  26 

https://youtu.be/3_AeChu2PpM com chamada pelo facebook 27 

(www.facebook.com/cmesorocaba)  2. Aprovação de atas.  Colocadas em 28 

discussão as atas das reuniões de número 573 e 583; as duas foram aprovadas, 29 

sendo a segunda (583) aprovada após alteração apontada pela Sra. Andrielle de 30 

Moraes, Presidente do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência e 31 

Mobilidade Reduzida (CMPcD). 3. Palavra da Presidência. O Presidente Prof. Dr 32 

Alexandre da Silva Simões iniciou informando sobre os últimos comunicados 33 

emitidos pelo CMESO neste período, como o Comunicado CMESO 04/2021  34 

http://www.cmeso.org/
https://meet.google.com/ari-fvpp-our
http://www.cmeso.org/
https://youtu.be/3_AeChu2PpM
http://www.facebook.com/cmesorocaba
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Consulta pública para avaliação das condições de segurança nas escolas, 35 

Comunicado CMESO nº 05/2021  Instruções para eleitores e candidatos no Edital 36 

CMESO 03/2021 e Comunicado CMESO nº 06/2021 - Errata referente ao Edital 37 

CMESO 03/2021 - Edital do Magistério Público Municipal,  todos disponibilizados 38 

no site, o Ofício CMESO 17/2021 - solicita publicação da Deliberação CMESO 39 

03/2021, dispõe sobre a realização, transmissão e disponibilização das reuniões 40 

e ações do CMESO, utilizando recursos tecnológicos e dando outras 41 

providências, recebido em 27/04/2021, Ofício CMESO 18/2021 - Divulgação do 42 

Comunicado CMESO 04/2021 referente à Consulta Pública CMESO 01/2021, 43 

Ofício CMESO 19/2021 – Publicação do Comunicado CMESO 06/2021 com errata 44 

referente ao Edital CMESO 03/2021 e Ofício CMESO 20/2021 – Retorno da 45 

pesquisa às escolas para validação dos dados e o recebimento do Ofício SEDU nº 46 

548/2021 que solicita a indicação de um representante deste colegiado para 47 

compor a comissão eleitoral do CACs FUNDEB. II. - ORDEM DO DIA –Além dos 5 48 

(cinco) itens constantes na pauta, o Sr Presidente solicitou ao pleno, que foi 49 

totalmente favorável, a inclusão de um sexto item, o qual propõe a indicação de 50 

um membro deste colegiado para compor a Comissão Étnico Racial. Desta forma, 51 

a pauta ficou composta pelos seguintes itens: 1. Metas da SEDU 2021-2024 e 52 

andamento das ações. Apresentação: Profa. Me. Margareth Pedroso e Profa. 53 

Me. Amanda Regina Dias Martins. 2. Indicação de 2 (dois) representantes para o 54 

Comitê de Acompanhamento (CAC) para as Atividades Não-Presenciais (ANPs). 55 

Links: Deliberação CMESO nº 04/2020, de 15 de junho de 2020 3. Indicação de 1 56 

(um) representante para composição da Comissão Eleitoral para composição do 57 

Conselho de Acompanhamento de Controle Social (CACS) do FUNDEB (Ofício nº 58 

548/20201 – SEDU/GS). Links: Lei Municipal nº 12.289/2021, de 29 de março de 59 

2021 e Decreto Municipal nº 26.194/2021, de 23 de abril de 2021 4. Indicação 60 

de 1 (um) representante para a Comissão Permanente de Análise de Títulos de 61 

Livros Paradidáticos. 5. Apresentação, discussão e encaminhamentos referentes 62 

ao resultado da Consulta Pública CMESO nº 01/2021 – Condições de segurança 63 

nas escolas da rede municipal de Sorocaba. Apresentação: Prof. Dr. Alexandre 64 

da Silva Simões. O Sr Presidente ressaltou que este colegiado aguarda as 65 

publicações das homologações das eleições (para as cadeiras vagas do CMESO) 66 

já concluídas até o momento. Informou ainda, o recebimento de mensagens da 67 

Vereadora Fernanda Garcia e Vereador Péricles Régis, com agradecimentos pela 68 

http://www.cmeso.org/
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divulgação das pautas das reuniões deste colegiado à Câmara Municipal e o 69 

recebimento de e-mail enviado pelo Sr Fábio Fiorelli (que solicita informações 70 

sobre efetivação de professores especialistas para ministrar o componente 71 

curricular obrigatório de Arte no Ensino Fundamental I  e na Educação Infantil na 72 

Rede Municipal de Sorocaba) cuja dúvida já foi oficiada por este colegiado à 73 

SEDU e aguarda o retorno da mesma. O protocolo de transmissão das reuniões 74 

foi enviado para a secretaria do CMESO, com o objetivo que a mesmo assuma 75 

esta atividade. 4. Palavra da Vice-Presidência. A Profa. Miriam Cecília Facci 76 

declinou da fala. 5. Palavra dos Membros. A conselheira Profa. Valderez 77 

aproveitou para divulgar que as inscrições para candidatos e eleitores referentes 78 

ao Edital CMESO 03/2021 que elegerá os representantes do Magistério Público 79 

Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental e Médio, estão em seu 80 

segundo e último dia. A Conselheira Parê, em resposta à solicitação da 81 

publicação das homologações das últimas eleições informou que foi feita uma 82 

atualização no Processo que solicita a homologação dos eleitos e indicados. Em 83 

relação ao questionamento sobre o Componente Curricular ¨ARTE¨ e sobre a 84 

chamada de professores aprovados no último concurso, a conselheira Profª Parê 85 

comentou que é necessário compreender algumas dinâmicas e providências 86 

como alterações da Jornada de trabalho do PEB I , reestruturação da legislação 87 

e reestruturação da carreira do professor.   6. Palavra da Comunidade. A Profª 88 

Alessandra Regina, que faz parte do CAC, disse que seu interesse em participar 89 

da reunião deu-se pelo item de Segurança nas Escolas e questionou qual seriam 90 

os procedimentos após a discussão do assunto. A Profª Ana Barros ratificou s 91 

palavras da Profª Alessandra, registrou sua insatisfação e indignação em relação 92 

à forma como chegou a notícia da retomada das aulas em 31 de maio próximo, 93 

lembrando a existência de uma deliberação e de um comitê criado para tratar 94 

do assunto, que, porém, não teriam sido respeitados ou consultados. Lembrou 95 

também que algumas das unidades escolares estão com seus quadros de 96 

funcionários incompletos e suas estruturas inadequadas. Pediu o cumprimento 97 

da Deliberação CMESO 04/2020, referente às ANPs e que não foi cumprida na 98 

íntegra. Solicitou também uma deliberação sobre AVALIAÇÃO que até o 99 

momento não foi ainda tratada pela SEDU. A Prof.ª Natália, também professora 100 

da rede municipal ratificou as falas anteriores e disse estar surpresa com a 101 

notícia do retorno às aulas, sem a distribuição de EPIs já desde o ano passado, 102 

http://www.cmeso.org/
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ainda que tenham sido solicitados. Informou que existem escolas com turmas 103 

sem professores, sem inspetores de alunos. Disse não haver instruções sobre 104 

como proceder com as AVALIAÇÕES e nem como seria esse retorno às aulas, 105 

onde cada escola voltaria à sua maneira. Solicitou alinhamento urgente. Disse 106 

que há mais de um ano utiliza equipamentos próprios para trabalhar, sem 107 

internet. Salientou que com vacina liberada somente para profissionais com 108 

idade superior a 47 anos não há segurança para esse retorno. A Prof.ª Daniele, 109 

também da rede municipal, reforçou que utiliza o próprio pacote de dados para 110 

trabalhar. Registrou sua insatisfação em relação à forma como o retorno às aulas 111 

foi anunciado e questionou, se os canais de escuta oficiais da SEDU não serão 112 

mais os e-mails e sim as Redes Sociais. Reforçou que a responsabilidade sempre 113 

recai sobre os gestores da unidade que pegos de surpresa não tem como 114 

informar, corretamente, a comunidade. Questionou quando as escolas 115 

receberão os EPIs e ainda quais os protocolos que a Educação Infantil deverá 116 

seguir. O Conselheiro Pedro pediu a palavra e colocou-se como solidário a todas 117 

as manifestações e que não vê como solucionar as questões expostas e que isso 118 

já se arrasta desde o ano passado, quando do início da pandemia. A Conselheira 119 

Parê pediu a palavra e salientou que nenhuma escola sem condições vai retornar 120 

às aulas, que a questão é social e não da escola, que ninguém vai colocar criança 121 

em local que não esteja preparado, mas que as atividades presenciais, 122 

respeitando todos os cuidados é a solução para as dificuldades do ensino 123 

assíncrono. O Sr. Secretário da Educação, Prof. Márcio pediu a palavra, 124 

cumprimentou a todos e em especial o Prof. Pedro, que em 2015 e 2016 125 

trabalhou com ele na SEDU. Disse que o objetivo é demonstrar que as equipes 126 

estão trabalhando ainda que de forma não presencial, que a meta para retorno 127 

presencial é o dia 31 de maio, mas explicou que é uma perspectiva, uma 128 

possibilidade. A data anterior que era 29 de março foi reprogramada devido às 129 

circunstâncias daquele momento. Salientou que Sorocaba vem seguindo as 130 

orientações do Plano São Paulo, elogiou a Rede Estadual e seu Centro de Mídias 131 

Lembrou que foi constituído o comitê, os cadernos com protocolos e orientações 132 

sobre tecnologia, mas que faltam as orientações físicas. Reconheceu que há 133 

fragilidades na área de tecnologia, lembrou que procedeu encontros com as 134 

equipes gestoras para abrir o diálogo sobre a ̈ volta às aulas¨ e que a socialização 135 

dos conteúdos dos cadernos foi feita em formações realizadas. Sobre o Concurso 136 

http://www.cmeso.org/
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Público informa que estão sendo tratadas as demandas que decorrem de todo 137 

esse processo. Disse que os canais oficiais são os das Redes Sociais, que, porém, 138 

não anulam os canais próprios da SEDU como e-mails e outros. Em relação aos 139 

equipamentos para os professores, o Sr. Secretário informou que foi enviado um 140 

Termo de Referência à SEAD para compra de tablets. Lembrou que os Termos de 141 

Referência devem ser muito bem elaborados para que realmente sejam 142 

eficientes. Há uma compra de equipamentos de ponta, já homologada no Jornal 143 

do Município, já empenhada, de notebooks e computadores que serão 144 

instalados/configurados pela equipe de TI da prefeitura, o que também vai 145 

demandar um tempo já que requer disponibilidade do setor e agendamento. 146 

Também já se tem o direito de uso da Plataforma Google, restando agora a sua 147 

implantação, com o cadastramento de todos os professores e alunos. Não se 148 

resolverão toas as fragilidades, mas há uma movimentação por parte dele 149 

próprio e de sua equipe para realização desses objetivos. Em relação ao 150 

vandalismo, o Sr. Secretário comentou que este transcende a educação, que é 151 

um problema de segurança pública, agravado pela pandemia, e que isso tem 152 

inviabilizado o uso de algumas escolas. Citou que aproximadamente 16 ou 17 153 

escolas estão bastante danificadas e não receberão alunos até que sejam 154 

restauradas suas condições. Há um edital aberto para reposição de fios e cabos, 155 

por trinta dias, para que as empresas que tenham interesse em fornecer esses 156 

serviços para a Prefeitura possam acessar, conhecer e apresentar suas 157 

propostas. Desde o mês de janeiro, vem se pensando em soluções para amenizar 158 

esses problemas de vandalismo nas escolas, informou ainda que o processo de 159 

vigia para as escolas entrou no SIM (Sistema de Informação Municipal) para 160 

execução ainda em 2021. Além dos vigias, precisa-se de tecnologia inteligente, 161 

ligada ao COI. Para isso, foram iniciados estudos a partir de visitas feitas a uma 162 

amostra de escolas, acompanhadas por profissionais da segurança do trabalho, 163 

com o objetivo de diminuir a necessidade de recursos humanos. Porém, como é 164 

grande a demanda, pois além dos 175 próprios da educação (escolas) há outros 165 

próprios da SEDU como o Centro de Referência em Educação, isso inviabiliza a 166 

concretização dessa ação ainda em 2021. O Sr. Secretário comunicou que alguns 167 

contratos, como o de merenda e transporte, deverão ser reanalisados na 168 

modalidade do atendimento de 35% (trinta e cinco por cento) dos alunos. Disse 169 

ainda que há a necessidade de se elaborar termos de referência, bem feitos, que 170 

http://www.cmeso.org/
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não fiquem retornando para ajustes, também para nortear as reformas e 171 

construções e que a falta de engenheiros e arquitetos que atendam 172 

prioritariamente as necessidades da Secretaria da Educação vem dificultando 173 

essa ação. Dessa forma e para sanar essa dificuldade o Sr. Secretário anunciou 174 

ter conseguido trazer esses dois profissionais para atuarem na própria SEDU e 175 

que esse termo de referência inclusive já foi elaborado. Informou que alguns 176 

contratos puderam ser feitos com dispensa de licitação. Disse saber que tudo o 177 

que vem sendo feito ainda não supre completamente as necessidades e ou 178 

expectativas da rede municipal, mas reforçou que hoje há um planejamento e 179 

que não se fechou para o diálogo. Reiterou que, ainda em relação ao possível 180 

retorno das aulas presenciais em 31 de maio, conversou com o comitê antes de 181 

divulgar nas redes sociais e que as fragilidades também existem na Rede 182 

Estadual. O Sr Secretário, referindo-se ainda à chamada dos professores 183 

aprovados no último Concurso Público disse ter recebido questionamentos já 184 

que aos olhos da população não haveria essa necessidade pelas aulas não 185 

estarem acontecendo de forma presencial. Porém ressaltou que, sempre que 186 

houver necessidade da administração pública, os profissionais serão repostos. 187 

Comentou que há uma grande diferença entre participar da transição e assumir 188 

a pasta, pois no decorrer deparou-se com questões não tratadas na transição. 189 

Constatou que há a necessidade de melhorar a comunicação dentro da própria 190 

SEDU e desta para com as escolas. Sobre as vacinas comentou ter feito o que 191 

estava no âmbito da sua competência, e que este, infelizmente, é um problema 192 

nacional. O Sr Presidente do CMESO, Prof. Dr Alexandre, após a manifestação do 193 

Sr. Secretário da Educação retomou a reunião salientando a dificuldade de ser 194 

agente público nesse momento e que muitos desses problemas são bastante 195 

antigos e não decorrentes desses 4 últimos meses da gestão, do Sr. Secretário 196 

da Educação, Prof. Márcio. O Presidente falou ainda que permitiu que todos se 197 

manifestassem, sem cortes, pois o diálogo era o mais importante naquele 198 

momento. Disse também que era necessário retomar a pauta, mas que por conta 199 

do adiantado da hora precisaria rever a mesma e sugeriu que a apresentação das 200 

metas da SEDU, correspondente ao item 1 da pauta, fosse transferida para uma 201 

outra reunião com o objetivo de ter o devido tempo para a mesma. Em conjunto 202 

com o pleno e com os representantes da SEDU houve nova alteração da pauta, 203 

pois não haveria tempo para tratar os vários assuntos contidos na mesma. O Sr. 204 

http://www.cmeso.org/
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Secretário fez ainda uma complementação da sua fala, informando que as 205 

orientações sobre AVALIAÇÃO seguiriam ainda naquele mesmo dia. A pauta 206 

seguiu a partir do item 2 até o item 6, suprimindo também o item 5 que seria a 207 

apresentação, pelo Prof. Dr. Alexandre, dos resultados da consulta sobre a 208 

segurança nas escolas. Assim, para compor o CAC (Comitê de Acompanhamento 209 

e Avaliação das ANPs) foram indicadas as Prof.ª Marina e Prof.ª Andreia. Para 210 

compor a comissão Eleitoral CACs FUNDEB foram indicadas as conselheiras: 211 

Prof.ª Parê e Prof.ª Petula. Para compor a Comissão Permanente de Análise de 212 

Títulos de Livros Paradidáticos sugeriu-se convidar as Professoras Giane Salles e 213 

Maria Cristina Villas, como indicadas pelo CMESO. Para a Comissão Étnico Racial 214 

foi sugerida a permanência do Prof. Odirlei como indicado pelo CMESO sendo 215 

que na impossibilidade, ainda poderão ser convidadas as Profas. Joyce (futura 216 

conselheira), ou ainda a Prof.ª Marilda que já compôs esse colegiado, a Prof.ª 217 

Joana D’Arc e também a Prof.ª Lucimara Rocha. III. ENCERRAMENTO. Nada mais 218 

havendo a ser tratado nessa data, o Sr. Presidente Alexandre encerrou a 219 

presente reunião. Nada mais havendo a relatar, eu,  Valderez Luci Moreira Vieira 220 

Soares, lavrei a presente ata, que após lida e aprovada, seguirá assinada por mim 221 

e pelos demais presentes. Sorocaba, 04 de maio de 2021.__________________ 222 

_________________________________________________________________ 223 

_________________________________________________________________224 

_________________________________________________________________ 225 

_________________________________________________________________ 226 

_________________________________________________________________ 227 

_________________________________________________________________ 228 

 229 
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ANEXO 
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584ª Reunião 

CMESO 04 05 2021Lista de presença Planilha.pdf
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Chat 584ª Reunião CMESO 04/05/2021 

 

Cristina de Deus 
09:00 

Bom dia a todos e todas 

Ale Regina 
09:00 

Bom dia 

Praxedes Praxedes 
09:02 

Bom dia a todos e todas!!! @praxedeslelo 

Natalia SPW 
09:03 

Bom dia! 

Aninha Barros 
09:06 

Bom dia!  

Alexandre da Silva Simões 
09:06 

Calendário de reuniões: 

http://www.cmeso.org/agenda/ 

Ione Viana Pereira Sanders 
09:08 

Bom dia! 

petula silva 
09:08 

Bom dia a Todos! 

Rafael RAMOS CASTELLARI 
09:09 

Olá bom dia para todas e todos 

petula silva 
09:09 

:) 

Elaine Nochelli 
09:09 

Bom dia!!! 

Edu Brown Egea 
09:11 

https://forms.gle/HgTCapyMi9QX2YyX9 

Edu Brown Egea 
09:12 

Bom dia! Por favor, assinem a lista de presença clicando no link abaixo: 

https://forms.gle/HgTCapyMi9QX2YyX9 

http://www.cmeso.org/
http://www.cmeso.org/agenda/
https://forms.gle/HgTCapyMi9QX2YyX9
https://forms.gle/HgTCapyMi9QX2YyX9
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Marines Christofani 
09:13 

Desculpe da demora ... 

Alexandre estou on... 

Pedro Luís Rodrigues 
09:13 

aprovadas 

Marines Christofani 
09:14 

Estava no CRE EM reunião com a Amanda.... 

Joyce Campos 
09:14 

Bom dia! 

Marines Christofani 
09:14 

Se cair estou com os dados.... 

Joyce Campos 
09:15 

Informo que estarei participando da reunião até às 10h30 pois trabalharei na campanha de vacinação 

na data de hoje 

Ale Regina 
09:22 

Sim 

Edu Brown Egea 
09:27 

Bom dia! Por favor, assinem a lista de presença clicando no link abaixo: 

https://forms.gle/HgTCapyMi9QX2YyX9 

Aninha Barros 
09:31 

me inscrevo 

Natalia SPW 
09:31 

me inscrevo 

Rafael RAMOS CASTELLARI 
09:35 

É um absurdo a falta de comunicação entre SEDU E as instruções de ensino... causou um transtorno 

terrível com a comunidade escolar e falta de respeito com os profissionais da educação. 

Pedro Luís Rodrigues 
09:36 

Solidarizo-me com minha colega Aninha 

Aninha Barros 
09:37 

obgdaPedro 

http://www.cmeso.org/
https://forms.gle/HgTCapyMi9QX2YyX9
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Danieli Dani 
09:38 

Gostaria de me inscrever. Obrigada 

Ale Regina 
09:39 

Entregaram máscaras de tecido ontem, na minha escola, com documento pra assinar a devolução!!! 

Quem vai usar máscaras reutilizadas??? 

silvia souza elias dos santos 
09:40 

Faço da fala das colegas a minha também. Falta estrutura mínima. 

Ale Regina 
09:44 

Precisará de uma internet viável pra que possamos acompanhar os alunos que continuarão a 

distância. Que nunca funciona 

Rafael RAMOS CASTELLARI 
09:46 

Parece que a SEDU só funciona com a judicialização das questões... 

Edu Brown Egea 
09:46 

Bom dia! Por favor, assinem a lista de presença clicando no link abaixo: 

https://forms.gle/HgTCapyMi9QX2YyX9 

Ale Regina 
09:54 

Mesmo no remoto estamos trabalhando!!! Não precisamos do retorno presencial numa época trágica 

pra mostrar isso. Bastaria a secretária de educação nos apoiar e nos defender em vez de demostrar 

que não acha que trabalhamos no remoto e que precisamos estar nas escolas com risco de infecção 

pra isso. É um absurdo isso!!! 

Edu Brown Egea 
09:55 

É importante que todos registrem a sua presença, conselheiros ou não. Por favor, assinem a lista de 

presença clicando no link https://forms.gle/HgTCapyMi9QX2YyX9 

Ale Regina 
09:58 

Se o Estado tem dificuldades, o que tem o município? Nada!!! Não investiu nada. Está usufruindo do 

empenho e dedicação dos professores. 

Ale Regina 
10:00 

Não adianta dialogar e ignorar o que se ouve 

Nenhuma formação em tecnologias que é o que precisamos 

Aninha Barros 
10:02 

plano que ainda não foi homologado e que não tivemos retorno 

Ale Regina 

http://www.cmeso.org/
https://forms.gle/HgTCapyMi9QX2YyX9
https://forms.gle/HgTCapyMi9QX2YyX9
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10:02 

Pelo visto o secretário não acredita no ensino remoto... É isso? 

Aninha Barros 
10:03 

fizemos o plano mas tem ações que dependem de retorno da SEDU 

Natalia SPW 
10:08 

O que será das salas que estão com professores no 100% remoto por conta de comorbidades? 

Ale Regina 
10:10 

O que precisa é dar prioridade de informação aos gestores e professores em vez de mídias pra 

politicagem 

Edu Brown Egea 
10:11 

É importante que todos registrem a sua presença, conselheiros ou não. Por favor, assinem a lista de 

presença clicando no link https://forms.gle/HgTCapyMi9QX2YyX9 

Aninha Barros 
10:11 

então saberemos junto com a comunidade. Entendi. Vou pedir às famílias que estão no meu cel 

particular que sogam as redes sociais da prefeitura e tirem lá suas dúvidas. 

Ale Regina 
10:16 

Pintaram nas eleições 

Mas não tem canos de água nem luz 

E roubaram todos os equipamentos 

Solange Cristina Lima 
10:27 

E por que isso tudo não é falado para a população? Com certeza teríamos a população ao nosso lado. 

Fragilidades temos todos, é preciso reconhecê-las. 

Natalia SPW 
10:29 

Precisamos de alinhamento muita clareza nas instruções sobre o calendário, fechamento de 

bimestre, protocolos de volta às aulas 

Edu Brown Egea 
10:32 

É importante que todos registrem a sua presença, conselheiros ou não. Por favor, assinem a lista de 

presença clicando no link https://forms.gle/HgTCapyMi9QX2YyX9  

Cristina de Deus 
10:40 

Seria mesmo interessante que esses profissionais ouvissem as bases que de fato é quem sabe o que 

precisam para existir! Grandes problemas que enfrentamos nas construções das escolas os 

vivenciamos por serem pensados sem o olhar da equipe! 

Aninha Barros 

http://www.cmeso.org/
https://forms.gle/HgTCapyMi9QX2YyX9
https://forms.gle/HgTCapyMi9QX2YyX9
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10:49 

a questão é a falta de diálogo com quem é linha de frente. Com quem atende a comunidade. Com 

quem responde as dúvidas e com quem organiza o chão da escola. Quando não há diálogo com as 

escolas as fragilidades só aumentam. A SEDU pesquisou que famílias querem o kit alimentação e não 

disse mais nada. Todos os dias atendo as famílias me questionando. Enqto a SEDU não entender que 

nós, equipes gestoras, somos o braço da SEDU nas escolas e na comunidade, não vamos avançar 

Edu Brown Egea 
10:50 

É importante que todos registrem a sua presença, conselheiros ou não. Por favor, assinem a lista de 

presença clicando no link https://forms.gle/HgTCapyMi9QX2YyX9 

Pedro Luís Rodrigues 
10:58 

Infelizmente, preciso me ausentar da reunião por conta de outros compromissos. Quero deixar 

registrado ao amigo Márcio que a minha crítica foi em relação ao poder público e não a sua pessoa. 

Trabalhamos juntos e me lembro que à época também enfrentamos entraves do poder público na 

realização daquilo que pretendíamos fazer 

Um grande abraço, Márcio 

Presidente, neste momento me retiro 

Transmita minha mensagem 

Abraço a todos 

Valderez Soares 
10:59 

É novamente evidente que todas as Políticas Públicas devem ser implantadas da forma correta para 

que não sejam simplesmente deixadas de lado por uma outra administração.  

Rafael RAMOS CASTELLARI 
11:02 

Porém, a comunicação prioritária do corpo de trabalho, deveria ser o protocolo. Qualquer instituição 

minimamente organizada, alinha as ações internamente primeiro para depois expandir para a 

população. Até porque, no final das contas a imagem da prefeitura é representada pela escola. Ou 

não? 

Rafael RAMOS CASTELLARI 
11:05 

A prioridade da prefeitura nunca deveria ser "informar" a imprensa, e sim alinhar os processos 

internos em todos os segmentos para prestação de serviço a população com qualidade e informação. 

Natalia SPW 
11:05 

Nada aqui é pessoal, tudo é muito profissional. As demandas relatadas são essenciais para a volta ao 

trabalho 100% presencial . Equipamentos eletrônicos, EPI adequados, internet que funcione na escola 

inteira, instruções e alinhamento por parte de nossos gestore e etc. 

Edu Brown Egea 
11:11 

http://www.cmeso.org/
https://forms.gle/HgTCapyMi9QX2YyX9
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É importante que todos registrem a sua presença, conselheiros ou não. Por favor, assinem a lista de 

presença clicando no link https://forms.gle/HgTCapyMi9QX2YyX9 

Margareth Pedroso 
11:22 

Amanda e eu concordamos tb, Alexandre 

Alexandre da Silva Simões 
11:22 

Muito obrigado, Margareth! 

E Amanda! 

:-) 

Margareth Pedroso 
11:25 

Peço licença para sair da reunião e agradeço mais uma vez o convite/espaço. 

Margareth Pedroso 
11:27 

vcs me ouviram? 

ok 

petula silva 
11:32 

Indico a Val.... ela já sabe tudo de processos eleitorais 

Parê Gutierrez 
11:33 

🤭🤭🤭 

petula silva 
11:34 

Seria ideal ser alguém que acompanhou as demandas de eleição... 

Marcio Bortolli Carrara 
11:34 

Solicito licença para sair da reunião. Fico grato pela atenção e fico à disposição. Abraço.  

Ale Regina 
11:36 

Muito difícil ouvir 

Alexandre da Silva Simões 
11:36 

Muito obrigado, Marcio. 

Aninha Barros 
11:37 

composição do CAC - CMESO itulares: Francine Alessandra Gracia Menna Odirlei Botelho da Silva 

Suplentes: Karla Adriana Gracia Menna Miriam Cecilia Facci 

Parê Gutierrez 
11:38 

😔😔😔 

Eu sei 

http://www.cmeso.org/
https://forms.gle/HgTCapyMi9QX2YyX9


 

 

 
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  

 

15 

Compreendo... 

Praxedes Praxedes 
11:39 

Val, toda minha solidariedade a você e sua família neste momento. Fraternal abraço! 

petula silva 
11:41 

eu 

Aninha Barros 
11:42 

Precisa de suplente no CAC tbm está na deliberação mandato da Karla se encerrou tbm 

Cristina de Deus 
11:46 

Que tal vcs sugerirem a Francine como uma das suplentes, já que ela seria a indicada primeiramente? 

Já ficaria faltando só uma rs rsrs 

Andrea Tichy 
11:47 

Pode ser Cris. 

Mas precisa ver primeiro se nenhum conselheiro de direito aceita a suplencia 

Marines Christofani 
11:47 

Ok 

Cristina de Deus 
11:49 

Peço licença para sair da reunião... Abraços a todos e todas! 

Parê Gutierrez 
11:50 

Perfeito 

Me sinto representada 

Andrea Tichy 
11:50 

ótimo Alexandre 

Parê Gutierrez 
11:50 

Compartilhar.... de forma igualitária 

Andrea Tichy 
11:50 

concordo tb 

na proxima sou eu ja combinamos isso 

Edu Brown Egea 
11:53 

É importante que todos registrem a sua presença, conselheiros ou não. Por favor, assinem a lista de 

presença clicando no link https://forms.gle/HgTCapyMi9QX2YyX9 

Valderez Soares 

http://www.cmeso.org/
https://forms.gle/HgTCapyMi9QX2YyX9


 

 

 
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  

 

16 

11:53 

Obrigada Rogério Praxedes... 

Você 
11:54 

De acordo 

Valderez Soares 
11:54 

De acordo 

Marines Christofani 
11:54 

De acordo 

Parê Gutierrez 
11:55 

Já votado.... 

Não foi? 

petula silva 
11:57 

Joyce não poderia assim que fosse publicada? 

Andrea leu meu pensamento 

Marina Flório 
11:57 

De acordo com a Joyce ! 

petula silva 
11:58 

Apoio o nome da Joyce 

Marines Christofani 
11:58 

De acordo Joice.... 

Joyce 

Natalia SPW 
11:58 

Peço licença para me retirar, boa tarde a todos. 

Andrea Tichy 
11:59 

sim 

concordo  

isso mesmo 

sim 

Andrea Tichy 
12:01 

ok 

Marines Christofani 
12:01 

http://www.cmeso.org/
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Ok 

Andrea Tichy 
12:01 

já esta na minha agenda 

petula silva 
12:01 

ok 

Andrea Tichy 
12:01 

ok 

Você 
12:01 

de acordo 

Valderez Soares 
12:01 

td bem 

Parê Gutierrez 
12:01 

Boa semana 

🍀🍀🍀🍀 

Marina Flório 
12:01 

😘 

Marines Christofani 
12:01 

Ok boa semana a todos... 

Marina Flório 
12:01 

Igualmente 

petula silva 
12:01 

Boa semana a todos/as! 

Ale Regina 
12:01 

Boa semana a todos 

Ione Viana Pereira Sanders 
12:01 

Tchau 
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