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Ata da 587ª reunião ordinária do Conselho Municipal de Educação de Sorocaba 1 

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

ferramenta virtual Google Meet, link https://meet.google.com/jbg-fovv-tnn. A 3 

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

Simões, que abriu os trabalhos agradecendo a participação de todas e todos. I. 5 

EXPEDIENTE. 1. Posse dos novos conselheiros:  Foi publicado no jornal municipal 6 

do dia vinte e sete do cinco o decreto ouvinte 6226 de vinte e um de maio de 7 

dois mil e vinte e um que oficializou o ingresso de novos conselheiros(as). Joyce 8 

de Oliveira Campos, indicada por notório saber, em substituição da conselheira 9 

Francine Alessandra Gracia Menna. Eleita para o seguimento de ensino da Rede 10 

Muncipal Elaine Cristina Nochelli e suplente Angela dos Santos Costa, Paulo 11 

Bruno Pistilli Rodrigues, Aretta Fabiana do Amaral Fellici e Francine Gomes 12 

Fernandes. Eleita para o procedimento de Supervisão da Rede de Ensino 13 

Municipal Daniela Ávila Pereira. Indicado como representante do Ministério 14 

Público da Rede Estadual o conselheiro Sérgio Adalberto Armênio. O presidente 15 

informa que as informações sobre os conselheiros(as) já estão presentes na 16 

página do CMESO. Os novos conselheiros se apresentam e agradecem a 17 

oportunidade de trabalhar com a CMESO. 2. Verificação de presença: 18 

Confirmado o quórum, registramos a participação na videoconferência os 19 

titulares: Alexandre da Silva Simões, Andrea Picanço Souza Tichy, Aparecida 20 

Ferreira da Silva Gutierrez, Denilson de Camargo Mirim, Elaine Cristina Nochelli 21 

Braz, Gilmar Felipe Piccin de Lima, Joyce de Oliveira Campos, Marina Benitez 22 

Flório Fagundes, Miriam Cecilia Facci, Rosangela Quequetto de Andrade 23 

Almeida, Valderez Luci Moreira Vieira Soares. Ausências justificadas: André 24 

Angélica Cardoso e Petúla Romaneuskas Silva. Comunidade. O link de acesso foi 25 

tornado público juntamente com a pauta da reunião, disponibilizada aos 26 

membros do colegiado, no site do CMESO (www.cmeso.org) e compartilhado em 27 

grupos e redes sociais com chamada pelo facebook 28 

(www.facebook.com/cmesorocaba). 3. Aprovação das atas das reuniões 584, 29 

585 e 586. Nenhuma manifestação. Atas aprovadas por unanimidade. 4. Palavra 30 

da presidência. - O Presidente Prof. Dr. Alexandre da Silva Simões informa do 31 

batismo do canal do youtube da CMESO, que leva o mesmo nome, para auxiliar 32 

na busca e procura do canal e facilitar o acesso. Também confirma que o 33 

Secretário do CMESO Eduardo Jesus Grignoli Egea testou positivo para Covid-19, 34 

http://www.cmeso.org/
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por isso ficará ausente, desejando uma boa recuperação a ele. Corrobora que foi 35 

publicado no jornal do munícipio, a deliberação CMESO n°03 de vinte de abril de 36 

dois mil e vinte um, que dispõe sobre a realização, transmissão e disponibilização 37 

das reuniões e ações da CMESO utilizando recursos tecnológicos, pois o 38 

Secretário da CMESO homologou a deliberação, que foi publicada no Jornal do 39 

Município do dia trinta de abril de dois mil e vinte um. O presidente considera 40 

essa última deliberação arrojada, pois estabelece que todas as reuniões do 41 

conselho serão públicas e transmitidas por meios tecnológicos, enquanto  estiver 42 

em vigência, mesmo com o eventual retorno de atividades normalizadas. O 43 

Presidente afirma que seria uma reunião híbrida, pois os conselheiros ausentes 44 

e pessoas em geral conseguem acesso remoto a reunião, o que é um ganho em 45 

termos de gestão democrática. O Presidente compartilha que recebeu um ofício 46 

do Conselho de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra de 47 

Sorocaba, no dia dezessete de maio de dois mil e vinte um, onde relata que 48 

membros da Comissão de Trabalho Mista tiveram uma dificuldade de 49 

comunicação com a SEDU referente ao acesso aos livros didáticos. Porém, o Sr. 50 

José Marcos informou que teve uma reunião com o Sr. SEDU Professor Márcio 51 

Carrara, e que firmou um acordo onde não há mais impedimentos para que o 52 

conselho faça a análise dos livros. O presidente concorda com esse acordo, e dá 53 

a ciência que receberam o ofício, mas já ocorreu uma solução entre o Conselho 54 

de Desenvolvimento e Participação da Comunidade Negra e a SEDU, acreditando 55 

que o problema foi resolvido. Hoje, também, é a última reunião ordinária com 56 

participação da conselheira Valderez Soares, e o Presidente Alexandre faz um 57 

agradecimento a Valderez pelo seu trabalho, desejando a sua reindicação, 58 

deixando registrado um reconhecimento público. A vice-presidente Miriam 59 

Cecilia Facci agradece ao trabalho de Valderez, compartilhando os sentimentos 60 

do presidente. O presidente comunica que foram expedidos os ofícios CMESO 61 

27, 28, 29 de 2021 para encaminhamento dos pareceres 2, 3, 4 e 5 para a Câmara 62 

Municipal com a solicitação de publicação no Jornal do Município destes 63 

pareceres e a indicação do CACS/FUNDEB por este colegiado. Quer comunicar 64 

que na qualidade de conselheiro da Educação Superior, o Campus UNESP 65 

Sorocaba tem uma nova direção, pois Alexandre encerrou seu mandato. 66 

Iniciaram na gestão o professor Roberto Wagner Lourenço como diretor e o 67 

professor Fernando Pinhabel Marafão como novo vice-diretor, fazendo o 68 

http://www.cmeso.org/
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registro como representantes.   Miriam Cecilia Facci dá boas-vindas aos novos 69 

diretores. 4. Palavra dos membros: Nenhuma manifestação. 5. Comunidade: 70 

Nenhuma manifestação. II. Ordem do dia – 1. Referendo do colegiado à 71 

convocação das reuniões do CMESO na modalidade exclusivamente remota 72 

enquanto durar a pandemia de Covid-19, em atendimento ao disposto no §2º 73 

do Art. 3º da Deliberação CMESO nº 03/2021, de 20 de abril de 2021 - O 74 

presidente faz o referendo, afirmando que reunião foi convocada por meios 75 

inteiramente virtuais devido a pandemia da Covid-19, e abre a discussão sobre 76 

o assunto. Não houve manifestação, então coloca-se sobre regime de votação o 77 

referendo sobre a convocação virtual. O referendo foi aprovado por 78 

unanimidade. 2. Homologação do resultado final de eleição para o CMESO, 79 

cadeiras do Magistério Público Municipal de Educação Infantil e do Ensino 80 

Fundamental e Médio – Edital CMESO nº 03/2021 - Ficam homologados como 81 

eleitos para a cadeira da Educação Infantil Adriana Santos Pinto como titular e 82 

Odirlei dos Santos Paulino como suplente. Para a cadeira do Ensino Fundamental 83 

e Médio, a Prof. Dra. Ana Paula Souza Brito como titular e o professor Rafael 84 

Ramos Castellari como suplente. Valderez Luci Moreira Vieira Soares comenta 85 

sobre a complexidade do edital, feito por ela, e solicita que o colegiado possa 86 

realizar a homologação e torce para que ela seja publicada em breve e os eleitos 87 

possam colaborar efetivamente das reuniões e trabalhos do CMESO, 88 

agradecendo o trabalho de todos. Para registro, Alexandre informa que não 89 

tiveram nenhum recurso impetrado, vencido o prazo de recursos. Com a palavra 90 

aberta, Rafael registra seus agradecimentos a Valderez Soares. Sem nenhuma 91 

discussão, o presidente coloca em regime de votação a homologação do 92 

resultado final das eleições. Nenhuma manifestação ocorreu, sendo assim 93 

registrado o resultado da eleição homologado por unanimidade. 3. Discussão 94 

sobre a sistemática de secretaria das reuniões do CMESO entre os membros do 95 

colegiado – O presidente Alexandre coloca que devido a diminuição da gerência 96 

durante os anos, sendo agora só representada pelo secretário Eduardo, que se 97 

encontra ausente, a prática de secretariar as reuniões tomou forma para tentar 98 

suprir esse aspecto. A presidência informa que é desgastante ter que sempre 99 

buscar quem será o novo relator da próxima semana, relatando uma dificuldade 100 

de compromissos e disponibilidades dos conselheiros. Por isso, a presidência 101 

considera a criação de uma sistemática de distribuição de trabalhos homogênea 102 

http://www.cmeso.org/
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entre os conselheiros de suma importância na intenção de auxiliar as 103 

dificuldades vistas pela falta de disponibilidade. A presidência evidencia uma que 104 

a proposta da presidência é possuir uma metodologia sistemática para evitar as 105 

discussões de quem será o secretário de uma reunião. Para iniciar a discussão, 106 

Alexandre Simões mostra a proposta trazida pela presidência. A secretaria das 107 

reuniões será rotativa e terá ordem alfabética, tomando como critério o primeiro 108 

nome dos conselheiros. No caso de ausência, o conselheiro a seguir toma o 109 

posto. Trocas podem ser realizadas desde que sejam de comum acordo e que 110 

possam ser substituídas.  As atas sem quórum suficiente serão consideradas 111 

válidas. A ata de uma reunião deve ser entregue até a véspera da outra reunião. 112 

A proposta é ter uma disposição transitória onde o critério da ordem alfabética 113 

será implementado até que todos os conselheiros completem as duas rodadas, 114 

e uma nova rodada se inicie. Os conselheiros responsáveis por determinada 115 

reunião serão responsáveis pela realização da ata. Palavra aberta: a vice-116 

presidente Miriam Cecilia Facci se manifesta, concordando com a proposta, 117 

evidenciando que esse sistema facilitaria o processo de busca dos relatores das 118 

reuniões, e principalmente em relação às atas. Denilson de Camargo Mirim 119 

expressa dúvida sobre o porquê o secretário não pode carregar a 120 

responsabilidade de realizar a ata, para existir uma padronização. O presidente 121 

responde informando que a SEDU e os membros de governos municipais, em 122 

eventuais acontecimentos de gestões passadas, teriam pressionado secretários 123 

sobre a maneira que a ata seria escrita e reportada, deixando claro que eles não 124 

envolvem a gestão atual, explicando que a autonomia da ata reflete que 125 

assuntos complexos e eventualmente contrários aos interesses de gestores 126 

municipais e/ou da SEDU não podem ser alterados devido a pressões impostas 127 

ao secretário do CMESO. Parê Gutierrez concorda com o Denilson, devido a ser 128 

colocado em uma situação passada, sendo contrária a decisão da ata ser 129 

responsabilidade dos conselheiros. Alexandre retorna que essa preocupação de 130 

pressões pode não existir agora, mas sempre pode retornar a existir, e a 131 

responsabilidade da ata cair nas mãos dos conselheiros evita muito que essa 132 

situação não venha a ocorrer.  Valderez Soares concorda com Alexandre, 133 

achando a proposta justa e democrática. Miriam Facci se posiciona a favor da 134 

proposta da presidente, acreditando que a ata reflete a visão do conselheiro, 135 

concluindo que o conselheiro realiza melhor a ata, e colocar o fardo da mesma 136 

http://www.cmeso.org/
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no secretário Eduardo, que pediu para não ser responsável pelas atas, seria 137 

perder um colaborador. Adriana Santos Pinto se posiciona a favor da proposta, 138 

visto ao recurso de gravação disponível para facilitar a realização da ata, 139 

concluindo que acha a proposta ser justa e reiterando que respeitar o pedido do 140 

secretário Eduardo é necessário.  Marina Flório discorda do posicionamento de 141 

Miriam, explicando que a ata não deve ter a visão do conselheiro, mas sim uma 142 

visão imparcial e de relatos, não exibindo posicionamentos. Valderez Soares 143 

concorda com a Adriana, sobre respeitar o posicionamento de Eduardo. Ainda 144 

coloca que Miriam, ao falar da visão do conselheiro da ata, é uma visão mais 145 

técnica. Quer deixar registrado que o Eduardo é um parceiro maravilhoso nas 146 

questões de comissão, agradecendo ao secretário. Alexandre abre para 147 

encaminhamentos, abrindo a outras propostas vindas dos conselheiros. Parê 148 

Gutierrez sugere que Eduardo seja colocado na rotatividade, achando ideal que 149 

alguém registre as atas com bastante coerência e historicidade, dizendo que é 150 

uma falta de respeito com Eduardo não o incluir nisso para que ele possa 151 

exercitar essa função. Ao encaminhar a votação, o presidente sugere uma 152 

votação onde a proposta da presidência é aceita, e outra votação para decidir se 153 

o secretário Eduardo entra na rotação ou não. Parê Gutierrez discorda desse 154 

encaminhamento, pois diz que a votação já deve incluir Eduardo na rotação já 155 

que ele é parte da equipe, numa obrigatoriedade. Alexandre Simões diz que não 156 

se sente confortável em votar dessa maneira, afirmando que não é sua maneira 157 

de trabalho impor algo a uma pessoa da maneira proposta por Parê, 158 

reconhecendo que deve sim ser encaminhado a participação ou não do Eduardo, 159 

mas evitando conflitos e imposições. Aberta a votação, tendo como opções a 160 

proposta da presidência sem o secretário Eduardo (enumerada 1) e com o 161 

secretário Eduardo no rodízio (enumerada 2). Na contabilização de votos, foram 162 

sete votos para a proposta número um, e quatro votos para a proposta dois, 163 

tendo como vitória a proposta da presidência sem o secretário Eduardo. 4. 164 

Apreciação do Relatório CMESO nº01/2021, referente à Consulta CMESO nº 165 

01/2021, com o tema “Segurança nas escolas”. Apresentação: Cons. Alexandre 166 

da Silva Simões - Os conselheiros receberam a minuta da consulta proposta, a 167 

qual se encontra no site do CMESO para consulta pública. O presidente 168 

Alexandre apresenta o relatório, considerando que a conclusão é a parte mais 169 

fundamental, evidenciando que este relatório será utilizado como motivação em 170 

http://www.cmeso.org/
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deliberações futuras do mesmo assunto. Ainda propõe a solicitação da previsão 171 

específica na LOA de uma rubrica para as questões de segurança, deixando na 172 

LOA do ano que vem uma ação orçamentário que já está prevista nesta gestão, 173 

para garantir que esta rubrica não possa ser retirada, independente da mudança 174 

de gestão. Existe uma proposta de formalização de parceria com a secretaria, 175 

para que essa política não desapareça. O presidente ainda sugere uma 176 

recomendação para o colegiado para que passem a realizar um monitoramento 177 

desses dados, coletados com periodicidade, para estabelecer se apresenta 178 

aumento ou redução, criando uma deliberação a mais deste mesmo assunto. 179 

Palavra aberta. Parê Gutierrez pergunta se esse relatório já seria aprovado nesta 180 

reunião, ou se poderia deixar para a próxima reunião enquanto a leitura é 181 

realizada. Marina Flório diz que pode-se abrir uma extraordinária se for urgente. 182 

Alexandre Simões informa que não é contra a proposta de Marina. Parê 183 

Gutierrez concorda também com esse encaminhamento, observando que os 184 

documentos a serem aprovados deveriam ter um tempo maior de leitura, ou 185 

serem enviados com antecedência. Gilmar Lima parabeniza o relatório e sua 186 

importância. Valderez Soares parabeniza o relatório e a colaboração presente, 187 

concordando com o tempo maior de leitura também. Alexandre confirma a 188 

reunião extraordinária para decidir a aprovação deste relatório, focando na 189 

prestação de contas. Miriam Facci é a favor da ideia da Parê e da reunião 190 

extraordinária. A presidência encaminha a retirada de pauta e a passagem da 191 

pauta para outra reunião. Aprovado por unanimidade. 5. Discussão e 192 

encaminhamentos referentes ao monitoramento do Plano Municipal de 193 

Educação (PME) de Sorocaba pelo CMESO, em atendimento ao Decreto 194 

Municipal nº 22.011, de 23 de outubro de 2015 - É exposto pela presidência a 195 

situação do gargalo, onde a comissão de 2016 responsável pela coleta de dados 196 

do PME caiu em desuso, dificultando o monitoramento correto e contínuo do 197 

plano, além de impedir a finalização do estabelecimento de indicadores sobre a 198 

melhora e piora dos resultados. Assim, é colocado a proposta que uma comissão 199 

seja rapidamente reinstaurada, para que a coleta de dados seja feita o mais 200 

rápido possível, no intuito de melhorar o monitoramento e impedir que o 201 

gargalo tenha continuação, da qual a CMESO faria parte. Palavra aberta. Miriam 202 

Facci diz que essa decisão de acompanhar e avaliar não é uma questão de 203 

escolha, mas sim uma obrigação regida pela lei, então o que deve ser realizado 204 

http://www.cmeso.org/
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não é a discussão de devemos realizar e sim de como se deve cumprir com essa 205 

obrigação. Alexandre Simões concorda e reforça a palavra de Miriam. Valderez 206 

Soares ratifica as falas, dizendo que é uma responsabilidade do conselho e deve 207 

ser cumprida. Alexandre Simões reforça que deve ser terminada a definição dos 208 

indicadores, antes de irem buscar as informações, solicitando dados, para que 209 

relatórios sejam realizados e o monitoramento seja ocorrido. A proposta da 210 

presidência é que a restituição da comissão seja encaminhada, para que pessoas 211 

sejam escolhidas para formá-la, onde a função da comissão seria acompanhar e 212 

organizar essas informações sejam coletadas e utilizadas. Nenhuma 213 

manifestação contrária ou abstenção. Aberta a votação. Aprovado o 214 

encaminhamento por unanimidade. III. Encerramento. O presidente Alexandre 215 

Simões registra que não conseguiu realizar a conexão com o YouTube, e a 216 

gravação está sendo realizada offline pelo Google Meet e será postada 217 

posteriormente. O presidente agradece o apoio de todos, em particular o da 218 

Marina Flório. Sem mais nada a discutir, o Sr. Presidente Alexandre da Silva 219 

Simões encerra essa reunião. Nada mais havendo a relatar, eu, Marina Benítez 220 

Flório Fagundes, lavrei a presente ata, que após lida e aprovada, seguirá assinada 221 

por mim e pelos demais 20 presentes. Sorocaba, 01 de junho de 2021._________ 222 

_________________________________________________________________223 

_________________________________________________________________224 

_________________________________________________________________225 

_________________________________________________________________ 226 

_________________________________________________________________227 

_________________________________________________________________ 228 

http://www.cmeso.org/

