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Ata da 589ª reunião ordinária do Conselho Municipal de Educação de Sorocaba 1 

(CMESO), realizada em 29 de junho de dois mil e vinte e um, a partir da ferramenta 2 

virtual Google Meet, link https://meet.google.com/uxu-tdoo-znw. A reunião iniciou-se 3 

às 09:16h horas, sob a Presidência do Prof. Dr. Alexandre da Silva Simões, que abriu 4 

os trabalhos agradecendo a participação de todas e todos. I. EXPEDIENTE. 1. 5 

Verificação das presenças. Confirmado o quórum, registramos a participação na 6 

videoconferência do Secretário do CMESO, Angélica Lacerda Cardoso e dos(as) 7 

Conselheiros(as) Titulares: Alexandre da Silva Simões, Andrea Picanço Souza Tichy, 8 

Angélica Lacerda Cardoso, Aparecida Ferreira da Silva Gutierrez, Denilson de 9 

Camargo Mirim, Elaine Cristina Nochelli Braz, Gilmar Felipe Piccin de Lima, Joyce de 10 

Oliveira Campos, Marinês Christofani, Miriam Cecilia Facci, Rosangela Quequetto de 11 

Andrade Almeida; Conselheiros(as) Suplentes: Daniela Ávila Pereira Lourenço e 12 

Sandra Aparecida Morais. Ausências justificadas dos Conselheiros e Conselheiras, 13 

Marina Benitez Flório Fagundes, Pedro Luis Rodrigues e Petula Ramanauskas 14 

Santorum e Silva. Comunidade: José Edson de Oliveira e Daniela Renna.. O link de 15 

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

membros do colegiado, no site do CMESO (www.cmeso.org) e compartilhado em 17 

grupos e redes sociais. A reunião foi transmitida ao vivo através do canal do CMESO 18 

no Youtube https://www.youtube.com/cmeso com chamada pelo facebook 19 

(www.facebook.com/cmesorocaba)  2. Aprovação de atas.  Não houve ata para 20 

aprovação. 3. Palavra da Presidência. A Reunião iniciou-se com a palavra do 21 

Presidente Alexandre da Silva Simões, o qual reiterou que, segundo regra 22 

estabelecida pelo próprio colegiado, os participantes devem entrar na Reunião com 23 

identificação nominal, com o objetivo de responsabilizar-se por suas contribuições e 24 

participação. Ainda, destacou o que segue: 1. Publicação da Portaria CMESO 25 

nº04/2021 que estabelece a rotatividade no Secretariado do Conselho Municipal de 26 

Educação; 2. Ofícios expedidos: Ofício n°31/2021, o qual versa sobre consulta pública 27 

sobre as dificuldades em relação a segurança nas escolas; Ofício nº32/2021, solicita 28 

providências sobre avaliação e monitoramento do Plano Municipal de Educação; 29 

http://www.cmeso.org/
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discutiu-se sobre Atribuições de algumas entidades que tem a prerrogativa de avaliar 30 

e monitorar o Plano, uma vez que no ano de dois mil e dezesseis havia uma comissão 31 

constituída mas que não prosperou na execução dos trabalhos de monitoramento; 32 

houve também a proposta por parte do Colegiado da retomada do Fórum e Comissão 33 

de Educação por meio de solicitação via ofício; 3. Pendências: Avaliação de Contas 34 

SEDU/2020, onde os Conselheiros Alexandre e Mirim assumiram a tarefa e a versão 35 

foi encaminhada à Comissão destacada para avaliar o parecer. Será convocada 36 

Reunião Extraordinária proposta para a data de seis de julho de dois mil e vinte e um, 37 

tendo em vista o prazo para análise e devolutiva do mesmo; 4. Ciências: Ofício 38 

recebido por parte da vereadora Iara Bernardi, convidando o CMESO paro CONEPE- 39 

Conferência Popular-em atendimento a Lei 13.005, de 25/06/2014. O Presidente do 40 

CMESO participará do evento; 5. Ofício recebido pelo CMESO da Diretora Daniele 41 

Casari, considerando os malefícios do trabalho infantil e s pesquisas que apontam um 42 

número na ordem de um milhão e setecentas mil crianças e adolescentes nesta 43 

situação no Brasil e que a Lei 11.133/2015 aprovou as Metas 06 e 10, relativo a Escola 44 

em Tempo Integral e Plano Nacional da Educação; considerou ainda o documento 45 

que 26% das crianças estão fora da escola segundo relatório da UNICEF; o Ofício 46 

solicita informações sobre o cumprimento das Metas 06 e 10 e sobre o monitoramento 47 

das mesmas; o Colegiado considerou a importância de realizar uma Audiência Pública 48 

para tratar sobre o tema Trabalho Infantil, bem como sobre a elaboração em parceria 49 

entre CMESO e CMDCA sobre o Plano Municipal de Enfrentamento e Erradicação do 50 

Trabalho Infantil no município de Sorocaba e sobre o CMESO deliberar sobre a 51 

importância da Escola em Tempo Integral, e que no mínimo se inicie nos territórios de 52 

grande vulnerabilidade e progressivamente alcance todo o município. O munícipe 53 

José Edson solicitou manifestação de apoio ao Ofício; conselheira Miriam sugere que 54 

a Comissão realize uma Reunião para definir a metodologia de trabalho, bem como 55 

os temas que devem compor o Plano Municipal. Ficou acordada realização da 56 

Reunião Extraordinária para aprovação de contas SEDU/2020, dia 06/07/2021 às 9h. 57 

II. ORDEM DO DIA. 1. Indicação de 1 (um) representante do CMESO para 58 

http://www.cmeso.org/
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composição da comissão eleitoral do Conselho de Alimentação Escolar (CAE) de 59 

Sorocaba. Os presentes esclareceram que a previsão de trabalho da referida 60 

comissão até o final de julho. Após discussões, ficou indicada como representante a 61 

Conselheira Elaine Cristina Nochelli Braz; 2. Discussão e encaminhamentos 62 

referentes a ofício recebido de Diretores de Escolas da Rede Municipal de Ensino de 63 

Sorocaba com referência à alimentação escolar no município. Trata o ofício de 64 

considerações de que a alimentação deve ser ofertada a todos e que o berçário, 65 

creche I e II, ficarão fora do planejamento, fato inaceitável considerando as 66 

especificidades da primeiríssima infância. A conselheira Parê considerou que é um 67 

movimento de pesquisa, escutando os pais, a comunidade e que, inicialmente a 68 

pesquisa está observando quem está fora da escola; que posteriormente haverá 69 

planejamento; a conselheira entende a importância, mas que o ofício dos diretores é 70 

uma antecipação; que o recurso é voltado para quem está matriculado e que a Creche 71 

III não foi contemplada mas que estará na escola a partir da semana de 12 de julho 72 

de 2020. A Conselheira Angelica Lacerda realizou indicações de proposições, com o 73 

objetivo de construção de aplicabilidade do Plano Municipal pela Primeira Infância e 74 

Plano Nacional pela Primeira Infância por meio de estudo; o mesmo ofício foi enviado 75 

ao CMDCA, o qual será colocado em pauta na Reunião Ordinária de 07/07/2021; a 76 

criança precisa ser prioridade no município e enquanto não o for, não será tema de 77 

política pública; as Conselheiras Angélica e Parê pontuaram as consequências da 78 

desnutrição na primeira infância e o que isto pode acarretar no desenvolvimento; 79 

pontuou-se também a importância da retomada das atividades na creche; pontuou-se 80 

ainda que cabe ao CMESO desvelar à população a importância e o papel da 81 

alimentação; Erica pelo youtube apontou a solicitação da entrega de hortifruti pelo CEI 82 

76; conselheira Parê  destaca a importância da retomada da aula presencial e outras 83 

questões que se apresentam como violências; e olhar todas as questões referentes 84 

às crianças; Erica verbaliza que a creche voltou com  capacidade de 35% e não está 85 

recebendo merenda e que há preocupação sobre a ação educacional para além da 86 

entrega do gênero alimentação; o colegiado sugere que dê ciência à SECID, SEDU 87 

http://www.cmeso.org/
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sobre o ofício a respeito da alimentação na Creche; apontou-se também a sugestão 88 

de diálogo com a SEDU para construção coletiva; as diretoras Ana e Daniela se 89 

manifestaram que o cartão-alimentação é mais pertinente; a conselheira Rosângela 90 

se manifestou  sobre o funcionamento no nas escolas estaduais, explicando que as 91 

famílias cadastradas recebem merenda seca e/ou hortifruti; que houve também época 92 

de entrega de marmitex, depois houve corte por motivo da compra da embalagem, 93 

conselheira informa que é possível também comparecer na escola para se alimentar 94 

com pré-agendamento, no entanto, muitos não se cadastram pois não têm acesso à 95 

internet. O colegiado concluiu que tal assunto é bastante sério e grave e que o assunto 96 

deve ser amplamente discutido; A munícipe Ana Claudia Joaquim aponta que o 97 

Estado trabalha com fundamental II, que o CMESO publicou deliberações sobre o 98 

tema alimentação; o Presidente pontua quais sugestões dos diretores e todos 99 

convergem para a importância do tema, mas divergem da forma de atendimento, uma 100 

vez que a alimentação deve ser para todos e que a creche não pode ficar de fora da 101 

alimentação. O presidente propõe reunião com o prof. Márcio e representantes de 102 

diretores e a conselheira Parê será a interlocutora. III. ENCERRAMENTO. Nada mais 103 

havendo a ser tratado nessa data, o Sr. Presidente Alexandre da Silva Simões 104 

encerrou a presente reunião |às 11h13. Nada mais havendo a relatar, eu, Angélica 105 

Lacerda Cardoso, lavrei a presente ata que, após lida e aprovada, seguirá assinada 106 

por mim e pelos demais presentes. Sorocaba, 29 de junho de 2021. _____________ 107 

___________________________________________________________________108 

___________________________________________________________________ 109 

___________________________________________________________________110 

___________________________________________________________________111 
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Chat 589ª Reunião Ordinária 29/06/2021 

Daniela Avila 
09:06 

Bom dia! 

Edu Sorocaba 
09:19 

Bom dia ! Favor assinar a lista de Presença https://forms.gle/m17WC2oAaA2tZHDG6 

Denilson de Camargo Mirim 
09:24 

Bom dia 

rosangela quequetto de andrade arcos 
09:33 

Perfeita colocação, Angélica. É importantíssimo um chamamento para audiência pública sobre esse assunto. 

José Edson De Oliveira 
09:39 

O FPETI apoia integralmente as ações referentes ao combate ao trabalho infantil 

Marines Christofani 
09:39 

Bom dia .... desculpe do atraso.... achei q a consulta terminaria antes.... mas estou presente.... 

Marines Christofani 
09:42 

Ok 

Você 
09:42 

Ok 

Elaine Nochelli 
09:43 

ok 

Edu Sorocaba 
09:46 

Bom dia ! Favor assinar a lista de Presença https://forms.gle/m17WC2oAaA2tZHDG6 

Angelica Lacerda Cardoso 
10:17 

De acordo 

Edu Sorocaba 
10:26 

Bom dia ! Favor assinar a lista de Presença https://forms.gle/m17WC2oAaA2tZHDG6 

Aninha Barros 
10:28 

Bom dia! Gostaria de registar que somos os primeiros a defender o direito à alimentação, porém, a forma não é a 

melhor pra comunidade As famílias da escola onde estou até o momento não manifestaram interesse pois esta 

forma não atende Questionamos tbm o fato das crianças da creche terem ficado de fora 

Houve tempo para licitação dos kits secos 

Daniela Renna 
10:30 

As famílias da comunidade do CEI 14 não estão comparecendo sequer para preencher a pesquisa 

Isso não significa que não estão interessadas ou que não precisam da alimentação 

A forma escolhida não atende à realidade da rede 

Aninha Barros 
10:31 

Precisamos assegurar que as crianças possam se alimentar, como uma mãe com mais de um filho/a em escolas 

diferentes irão se organizar? Precisamos pensar as hipóteses e planejar antes de ocorrer para evitar ou sanar 

possíveis problemas 

Reitero a fala da Daniela Renna, a ausência de resposta à pesquisa não significa que não haja interesse ou 

necessidade 

Daniela Renna 
10:31 

O cartão alimentação ou kits tipo a “cesta básica” fazem mais sentido pra nossa realidade 

http://www.cmeso.org/
https://forms.gle/m17WC2oAaA2tZHDG6
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Tem proposição aqui no chat!!! 

Estou trazendo contribuições aqui rs 

Aninha Barros 
10:32 

O que ajuda a comunidade são ações pontuais que atendam às necessidades Nossa contribuição é a entrega dos 

kits como já era previsto 

Daniela Renna 
10:33 

Ale, não tenho microfone aqui!!!! 

José Edson De Oliveira 
10:37 

Um aluno, uma cesta básica. Já seria um grande passo… 

Aninha Barros 
10:40 

"A fome tem pressa" então Pq o edital para aquisição dos kits só foi publicado em 24 de maio???? Disponível no 

endereço abaixo https://bit.ly/34GiTzQ 

Daniela Renna 
10:45 

Mas não da pra atrelar o fornecimento da merenda à presença física do aluno a escola 

Eu estou sem microfone…… 

rosangela quequetto de andrade arcos 
10:50 

Correta, Ana. Rede estadual atende um público de faixa etária diferente. A complexidade da educação infantil e 

anos iniciais é, de fato, um complicador... 

Daniela Renna 
10:55 

Primeiro: oferecer pra todo mundo!!!! 

Os kits 

Aninha Barros 
11:00 

Reunião presencial agora é um risco 

Daniela Renna 
11:01 

A rede é mto grande 

Angelica Lacerda Cardoso 
11:02 

Concordo 

Aninha Barros 
11:02 

Questões operacionais eu trouxe pra ilustrar Para esse Conselho nós trouxemos o direito da alimentação às 

crianças 

Aninha Barros 
11:05 

As questões operacionais impactam na garantia de direito 

Isso Alexandre 

Aninha Barros 
11:07 

Ok 

Gilmar Piccin 
11:10 

Sim. Importante ter mais frentes. Pois, a pesquisa pode não demonstrar a realidade das famílias. 
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589ª REUNIÃO ORDINÁRIA        29/06/2021 

 

   

1 Alexandre da Silva Simões Conselheira(o) Titular 

2 Andrea Picanço Souza Tichy Conselheira(o) Titular 

3 Denilson de Camargo Mirim Conselheira(o) Titular 

4 Elaine Cristina Nochelli Braz Conselheira(o) Titular 

5 Gilmar Felipe Piccin de Lima Conselheira(o) Titular 

6 Joyce de Oliveira Campos Conselheira(o) Titular 

7 Marinês Christofani Conselheira(o) Titular 

8 Miriam Cecilia Facci Conselheira(o) Titular 

9 Parê Gutierrez Conselheira(o) Titular 

10 Rosângela Quequetto de Andrade Almeida Conselheira(o) Titular 

      

      

1 Daniela de Ávila Pereira Lourenço Conselheira(o) Suplente 

2 Sandra Aparecida Morais Conselheira(o) Suplente 

   

   

1 José Edson De Oliveira Membro da Comunidade 

2 DANIELA RENNA Membro da Comunidade 

      

   

 Secretário: Eduardo Egêa 

   

 Presidente: Alexandre da Silva Simões 

 Ata: Angélica Lacerda Cardoso 
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