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Ata da 585ª reunião (extraordinária) do Conselho Municipal de Educação de 1 

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

da ferramenta virtual Google Meet, link https://meet.google.com/ngm-ucyu-ahz. 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. Registrando agradecimento a conselheira Andrea Picanço Souza Tichy 6 

por secretariar a reunião e redigir a ata. I. EXPEDIENTE. Verificação das 7 

presenças. Confirmado o quórum a partir dos acessos ao recurso virtual, 8 

registramos a participação na videoconferência dos(as) conselheiros(as): 9 

TITULARES: Alexandre da Silva Simões, Andrea Picanço Souza Tichy, Aparecida 10 

Ferreira da Silva Gutierrez, Denilson de Camargo Mirim, Gilmar Felipe Piccin de 11 

Lima, Marina Benitez Flório, Marinês Christofani, Miriam Cecilia Facci, Petula 12 

Ramanauskas Santorum e Silva, Rosangela Quequetto de Andrade Almeida e 13 

Valderez Luci Moreira Vieira Soares. Ausências justificadas dos Conselheiros e 14 

Conselheiras: Angélica Lacerda Cardoso e Pedro Luiz Rodrigues. O link de 15 

acesso foi tornado público juntamente com a pauta da reunião, disponibilizada 16 

no site do CMESO (www.cmeso.org), bem como foi compartilhado em grupos e 17 

redes sociais. A reunião foi ainda transmitida online através do canal do CMESO 18 

no YouTube (https://www.youtube.com/channel/UCIjhHE4yzau3X9e_9_GAE8A). Palavra 19 

da Presidência. 1) O Sr. presidente deu ciência a todos os conselheiros 20 

presentes sobre os ofícios recebidos e sobre os ofícios enviados para Secretária 21 

da Educação. Informou que alguns serão pautados na próxima reunião 22 

ordinária. 2) O presidente deu ciência ao colegiado sobre o documento enviado 23 

pela Câmara Municipal contendo 04 (quatro) Projetos de Lei, informou que 24 

encaminhou o documento por e-mail ao colegiado, solicitou que os 25 

conselheiros realizem a leitura, pois, na próxima reunião os referidos projetos 26 

serão discutidos pelo colegiado. 3) O presidente deu ciência sobre o 27 

pagamento no valor de R$182,97 realizado por ele de forma voluntária 28 

referente ao domínio www.cmeso.org ; 4) Informou que o vídeo/gravação da 29 

reunião passada ficou cortado e dividido em várias partes devido a sucessivas 30 

quedas da internet. O presidente informou que, assim que possível, unirá as 31 

partes em um único vídeo e divulgará o mesmo no canal do youtube. 5) O 32 

presidente informou que na data de ontem 10 de maio participou de entrevista 33 

http://www.cmeso.org/
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na Rádio Jovem Pan discutindo assuntos relacionados a educação. 6) Informou 34 

que recebeu convite do Vereador Salatiel Hergesel e da Vereadora Fernanda 35 

Garcia para apresentar o resultado da Consulta Pública sobre condições de 36 

segurança nas escolas da rede municipal de Sorocaba na Câmara Municipal na 37 

próxima quarta-feira dia 12 de maio, estendeu o convite ao Secretário da 38 

Educação Prof. Márcio Carrara. 7) Agradeceu o trabalho da Comissão Eleitoral 39 

em nome da Conselheira Valderez Luci Moreira Vieira Soares. Palavra da Vice-40 

Presidência. A Profa. Miriam Cecília Facci destacou a importância da 41 

participação do Presidente Alexandre na entrevista realizada pela rádio Jovem 42 

Pan, agradeceu os esclarecimentos prestados para a população em relação a 43 

educação. Palavra dos membros. 1) O Conselheiro Denilson de Camargo Mirim 44 

informou que no dia 10 de maio foi aniversário da publicação da Portaria do 45 

Campus Pleno de Sorocaba do Instituto Federal de Educação, Ciência e 46 

Tecnologia, um marco muito importante, pois, possibilitou a ampliação dos 47 

cursos oferecidos e aumentou o número de alunos atendidos. 2) A conselheira 48 

Valderez Luci Moreira Vieira Soares informou sobre o término do prazo de 49 

recurso para validação de dados da eleição do Magistério Infantil e 50 

Fundamental que se estará aberto até o fim do dia de hoje. Relatou que 17 51 

(dezessete) escolas precisam ainda validar os dados para que seja obtido 100% 52 

das validações. Não havendo mais manifestações o presidente passou a palavra 53 

para a Comunidade. Palavra da Comunidade. Não houve manifestação da 54 

comunidade. II. ORDEM DO DIA. 1. Indicação de 1 (um) representante do 55 

CMESO para composição do Conselho de Acompanhamento de Controle 56 

Social (CACS) do FUNDEB (Ofício nº 543/2021-SEDU/GS) A conselheira Andrea 57 

Picanço Souza Tichy, manifestou interesse em assumir como representante do 58 

CMESO, o conselheiro Denilson de Camargo Mirim manifestou interesse em ser 59 

suplente da conselheira Andrea no referido Conselho. A indicação dos nomes 60 

foi aprovada por unanimidade pelo colegiado. O presidente enviará ofício para 61 

Secretaria da Educação com as indicações. 2. Apresentação, discussão e 62 

encaminhamentos referentes ao resultado da Consulta Pública CMESO nº 63 

01/2021 – Condições de segurança nas escolas da rede municipal de 64 

Sorocaba. Apresentação: Prof. Dr. Alexandre da Silva Simões. O Sr. presidente 65 

apresentou o resultado da pesquisa/consulta pública. Informou que o CMESO 66 

http://www.cmeso.org/
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optou por realizar a consulta para levantar informações técnicas e objetivas 67 

com intuito de ter elementos para discutir políticas públicas e melhorar o 68 

ensino na rede pública municipal de Sorocaba. A consulta/pesquisa foi 69 

preenchida através de link google, entre os dias 26 à 29 de abril de 2021, o link 70 

foi amplamente divulgado para todas as escolas da rede municipal. As equipes 71 

gestoras preencheram o link com os dados relativos as Instituições de Ensino 72 

da rede pública municipal, os contatos dos responsáveis por fornecer as 73 

informações ficaram registrados no banco de dados. O presidente solicitou a 74 

publicação da consulta/pesquisa pela SEDU no Jornal do Município e o envio 75 

por e-mail para a rede municipal. O material relativo à pesquisa será publicado 76 

no site do CMESO. O conselheiro Denilson de Camargo Mirim parabenizou a 77 

ação do CMESO pela realização da consulta/pesquisa. A conselheira Aparecida 78 

Ferreira da Silva Gutierrez informou que as ações que competem a Secretaria 79 

da Educação já foram iniciadas e informadas através de comunicado para a 80 

rede municipal. Reforçou que a questão de segurança nos prédios escolares vai 81 

além é maior do que apenas realizar manutenção nos prédios, é necessário 82 

política pública que garanta a segurança dos próprios municipais, isso pode ser 83 

feito através de parcerias com outras secretarias e instituições. Além disso 84 

expôs sua preocupação em “isolar” as escolas da comunidade, caso as ações 85 

relacionadas à segurança sejam muito rígidas. O conselheiro Gilmar 86 

parabenizou o presidente pela realização da consulta/pesquisa, destacou que a 87 

gestão pública feita por fatos e dados traz benefícios aos munícipes, além disso 88 

comentou que a pesquisa revelou a violência urbana e apontou questões 89 

relacionadas as mazelas sociais que aumentaram com a pandemia. O 90 

conselheiro destacou também que a violência urbana não se restringe a escola 91 

e o pensar nas ações deverá ser colaborativo e ir além da situação das 92 

comunidades escolares, pois, estamos diante de um problema social grave, que 93 

precisa ser olhado com muito cuidado. A conselheira Miriam Cecília Facci, 94 

relatou que a questão sobre segurança não é problema só das escolas, mas que 95 

é preciso como Conselho iniciar as ações por onde é de competência do 96 

mesmo, no caso, as escolas públicas, sugeriu que sejam planejadas ações com 97 

prazos. O presidente Alexandre da Silva Simões informou que a proposta do 98 

CMESO é realizar encaminhamentos objetivos com ações e prazos definidos, 99 

http://www.cmeso.org/
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além disso, o tema será esgotado em outras reuniões do colegiado com o 100 

intuito de redigir uma deliberação sobre o assunto. O presidente relembrou 101 

que na próxima reunião ordinária teremos a presença de representantes da 102 

SEDU que apresentarão dados relacionados ao assunto. Informou que 103 

produzirá um relatório e disponibilizará no site do CMESO. A ação do CMESO 104 

em relação a consulta/pesquisa será formativa e deliberativa. A conselheira 105 

Miriam Cecília Facci sugeriu que cada conselheiro faça a leitura dos dados e 106 

apresente propostas efetivas. O presidente entende que é unanime pelo 107 

colegiado a construção de política pública sobre segurança nas escolas para 108 

futura implantação, mesmo assim, colocou a proposta em votação, o 109 

entendimento do colegiado foi unanime em relação à construção de 110 

deliberação ou de outro documento / instrumento que institua política pública 111 

de segurança nas escolas da rede municipal. Propôs que o assunto seja 112 

discutido novamente em outras reuniões para que tenhamos subsídios para 113 

redigir a documentação. III. ENCERRAMENTO. Nada mais havendo a ser 114 

tratado nessa data, o sr. presidente agradeceu a participação de todas e todos, 115 

dando a reunião por encerrada. Nada mais havendo a relatar, eu, Andrea 116 

Picanço Souza Tichy, lavrei a presente ata, que após lida e aprovada, seguirá 117 

assinada por mim e pelos demais presentes. ____________________________ 118 
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