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Ata da 593ª reunião ordinária do Conselho Municipal de Educação de Sorocaba 1 

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

ferramenta virtual Google Meet, link https://meet.google.com/ngm-ucyu-ahz. A 3 

reunião iniciou-se às 09h16, sob a Presidência do Prof. Dr. Alexandre da Silva 4 

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

Registrando agradecimento a conselheira Andrea Picanço Souza Tichy por 6 

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

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

participação na videoconferência dos(as) conselheiros(as) TITULARES: 9 

Alexandre da Silva Simões, Andrea Picanço Souza Tichy, Aparecida Ferreira da 10 

Silva Gutierrez, Gilmar Felipe Piccin de Lima, Marinês Christofani, Miriam 11 

Cecilia Facci, Rosangela Quequetto de Andrade Almeida, Joyce de Oliveira 12 

Campos, Marilia Maria Rodrigues de Almeida Barreto, Ana Paula Souza Brito, 13 

Adriana Santos Pinto e Valéria de Fátima de Moura Ferrette. SUPLENTES: 14 

Sandra Aparecida Morais, Rafael Ramos Castellari e Angelita Cristina de Paiva 15 

Moraes. Ausências justificadas dos Conselheiros e Conselheiras: Angélica 16 

Lacerda Cardoso, Petula Ramanauskas Santorum e Silva, Marina Flório e 17 

Denilson de Camargo Mirim. O link de acesso foi tornado público juntamente 18 

com a pauta da reunião, disponibilizada no site do CMESO (www.cmeso.org), 19 

bem como foi compartilhado em grupos e redes sociais. A reunião foi ainda 20 

transmitida online através do canal do CMESO no YouTube 21 

(http://www.youtube.com/cmeso). Palavra da Presidência. 1) O Sr. presidente deu 22 

posse aos novos membros do colegiado são eles: Adriana Santos Pinto (titular 23 

representante do Magistério Público Municipal – Educação Infantil), Ana Paula 24 

Souza Brito (titular representante do Magistério Público Municipal – Ensino 25 

Fundamental), Rafael Ramos Castellari (suplente representante do Magistério 26 

Público Municipal – Ensino Fundamental), Valéria de Fátima de Moura Ferrette 27 

(titular representante do Ensino Particular – Educação Infantil), Angelita 28 

Cristina de Paiva Moraes (suplente representante do Ensino Particular – 29 

Educação Infantil) e Marilia Maria Rodrigues de Almeida Barreto (titular 30 

representante o Poder Público por Notório Saber), cada conselheiro fez sua 31 

apresentação pessoal. O Sr. Presidente solicitou o envio dos dados pessoais e 32 

foto dos novos conselheiros para atualização no site do CMESO. 2) Além dos 33 

http://www.cmeso.org/
http://www.cmeso.org/
http://www.youtube.com/cmeso
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conselheiros presentes conforme descrito na ata, estiveram presentes também 34 

na 593ª reunião a Sra. Helena Mascarenhas Ferraz e a Sra. Maria de Lourdes 35 

Rocha Lima. 3) Aprovação da ata da reunião nº592, a referida ata foi aprovada 36 

por unanimidade pelos conselheiros presentes. 4) O presidente agradeceu a 37 

prontidão do Secretário Márcio e de sua equipe em agilizar a publicação do 38 

Decreto que nomeou os novos conselheiros. 5) Informou que encaminhou 39 

ofício ao Ministério Público relatando a invasão ocorrida na reunião anterior do 40 

colegiado. 6) O presidente agradeceu a presença da Sra. Helena, assessora da 41 

Vereadora Fernanda Garcia e agradeceu o apoio em relação aos requerimentos 42 

enviados solicitando dados. 7) informou o retorno negativo da solicitação de 43 

uso do sistema SUAP pelo IFRN, que poderia permitir a assinatura eletrônica de 44 

documentos e atas do CMESO, informando que segundo avaliação dos técnicos 45 

do IFRN a estrutura de funcionamento do CMESO não se adaptaria às 46 

funcionalidades do software, exigindo adequações no mesmo. Informou que a 47 

presidência continuará buscando soluções para tentar viabilizar a assinatura 48 

eletrônica os documentos; 8) Solicitou que as atas das reuniões (redigidas pelos 49 

conselheiros), sejam encaminhadas no máximo em 1 semana após cada 50 

reunião. 9) Informou que após dialogar com a vice-presidente Miriam chegou a 51 

conclusão que no momento não é necessário lista de presença nas reuniões do 52 

colegiado, pois, através do aplicativo já tem o registro imediato dos presentes, 53 

inclusive com horário de entrada e saída na reunião. 10) Informou que será 54 

realizada no período de 20 e 21/08/2021 a Conferência Estadual Popular de 55 

Educação (CONEPE), que conta com o apoio do CMESO. Informou que as 56 

inscrições poderão ser realizadas até 15/08/2021. Palavra da Vice-Presidência. 57 

1) A Profa. Miriam Cecília Facci destacou a importância da participação do 58 

CMESO no CONEPE e pediu a divulgação para todos os seguimentos pais, 59 

professores, gestores, etc. Palavra dos membros. 1) A conselheira Aparecida 60 

Ferreira da Silva Gutierrez explanou sobre a importância da participação dos 61 

membros do CMESO na composição da Equipe Técnica de Monitoramento de 62 

Avaliação do PME, bem como na possibilidade de alteração na composição da 63 

comissão organizadora do fórum municipal de educação. Relatou que, após 64 

análise documentral dos processos, o impedimento para o início dos trabalhos 65 

da comissão é a indicação de representantes dos governos estadual e federal. 66 

http://www.cmeso.org/
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Presidente Alexandre ponderou e sugeriu o início dos trabalhos com as devidas 67 

cadeiras sem representação. Ocorreu o consenso.  Conselheira ainda destacou 68 

a importância da presença dos conselheiros nas reuniões das Câmaras.  Não 69 

havendo mais manifestações o presidente passou a palavra para a 70 

Comunidade. Palavra da Comunidade. 1) Helena Ferraz assessora da 71 

Vereadora Fernanda Garcia solicitou a palavra para informar ao colegiado 72 

sobre o projeto aprovado por Lei relacionado a “Violência Doméstica” que será 73 

implementado em parceria com a OAB, convidou o CMESO para participar, com 74 

contribuições para o esboço do projeto e posteriormente na elaboração do 75 

projeto final. Informou que um dos objetivos do projeto é solicitar que o tema 76 

seja inserido no currículo escolar. 2) A conselheira Aparecida elogiou o projeto 77 

e se colocou à disposição para colaborar comprometendo-se a levar o assunto 78 

ao setor pedagógico da SEDU. Aproveitou a oportunidade para informar sobre 79 

a implantação da “Escuta Especializada” nas escolas municipais, parceria da 80 

Cidadania e Ministério Público. 3) A conselheira Rosângela elogiou o projeto e 81 

informou que tratará levará o assunto para ser tratado nas reuniões dos 82 

Grêmios Estudantis das escolas estaduais. 4) O presidente elogiou a Vereadora 83 

Fernanda Garcia na pessoa da Sra. Helena Ferraz e agradeceu a participação. 84 

Não havendo mais manifestações da comunidade passamos para ordem do dia. 85 

II. ORDEM DO DIA. 1. Discussão e encaminhamentos referentes à inserção das 86 

novas Conselheiras e Conselheiros na secretaria rotativa das reuniões do 87 

CMESO. O Sr. Presidente explicou o estabelecido na Portaria CMESO nº 88 

04/2021 em relação a redação das atas das reuniões e solicitou a opinião dos 89 

conselheiros sobre como incluir os novos membros nessa lista rotativa. Ficou 90 

decidido que os novos membros serão inseridos na lista por ordem alfabética. 91 

As conselheiras Adriana e Ana Paula serão inseridas na lista quando a próxima 92 

rodada iniciar. 2. Informe sobre os procedimentos para composição das 93 

Câmara do CMESO. O Sr. presidente informou aos novos conselheiros que 94 

conforme Regimento o Conselho é dividido em 04 (quatro) câmaras sendo elas: 95 

Câmara de Educação Infantil, Câmara de Ensino Fundamental, Câmara de 96 

Ensino Médio e Câmara do Plano de Metas do Compromisso Todos pela 97 

Educação, cada uma com no mínimo 05 (cinco) membros e com realização de 98 

reuniões quinzenais. Propôs que as câmaras fossem reorganizadas e 99 

http://www.cmeso.org/
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disponibilizou um formulário para os conselheiros preencherem por ordem de 100 

interesse na participação das câmaras. A vice-presidente Sra. Miriam relatou 101 

que os conselheiros que já tiveram o mandato findado precisam ser repostos 102 

de forma a equilibrar os componentes das câmaras, inclusive sendo necessário 103 

a eleição de presidente em algumas câmaras, mas preocupa-se em realizar essa 104 

reorganização nesse momento onde os trabalhos já estão em andamento. A 105 

conselheira Aparecida propôs a continuidade dos trabalhos das câmaras e a 106 

divisão dos novos membros entre elas conforme necessidade e que no início do 107 

ano de 2022 seja feita a reorganização e a definição dos 108 

presidentes/responsáveis por cada uma das 04 câmaras. Quando consultado o 109 

colegiado não se opôs a sugestão da conselheira Aparecida, sendo assim, a 110 

proposta foi acolhida. 3. Indicação de representante do CMESO para 111 

composição do Comitê Intersetorial junto à Secretaria da Educação Após 112 

explanação do Sr. Presidente e da conselheira Aparecida sobre os trabalhos 113 

realizados pelo Comitê, as conselheiras Ana Paula e Marília demonstraram 114 

interesse e indicaram seus nomes. A conselheira Ana Paula preferiu abrir mão 115 

da sua indicação, pois, tem interesse em participar da Equipe Técnica de 116 

Monitoramento do PME. Sendo assim, foi indicada por unanimidade a 117 

conselheira Marilia Maria Rodrigues de Almeida Barreto para representar o 118 

CMESO no Comitê Intersetorial. 4. Discussão, encaminhamentos e indicação 119 

de representante do CMESO para composição da Equipe Técnica de 120 

Monitoramento e Avaliação (ETMA) do Plano Municipal de Educação (PME) 121 

de Sorocaba. O Sr. Presidente expôs as atribuições da Equipe Técnica e falou 122 

sobre a importância dos trabalhos que deverão ser realizados pela Equipe. 123 

Enviou link para página do CMESO que trata sobre o tema e sugeriu que todos 124 

os conselheiros apropriem-se do assunto. Após informou que para composição 125 

da Equipe Técnica será necessário a indicação de 06 (seis) conselheiros titulares 126 

e 06 (seis) suplentes. Conforme interesse do grupo de conselheiros presentes, 127 

as indicações foram as seguintes: 06 (seis) membros titulares – Adriana Santos 128 

Pinto, Ana Paula Souza Brito, Andrea Picanço Souza Tichy, Alexandre da Silva 129 

Simões, Miriam Cecília Facci e Valéria de Fátima de Moura Ferrete. 06 (seis) 130 

membros suplentes – Joyce de Oliveira Campos, Marilia Maria Rodrigues de 131 

Almeida Barreto, Aparecida Ferreira da Silva Gutierrez, Angelita Cristina de 132 

http://www.cmeso.org/
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Paiva Moraes, Sandra Aparecida Morais e Odirlei Paulino dos Santos, as 133 

indicações foram aprovadas por unanimidade pelo colegiado. III. 134 

ENCERRAMENTO. Nada mais havendo a ser tratado nessa data, o Sr. 135 

Presidente agradeceu a participação de todas e todos, dando a reunião por 136 

encerrada as 11h40. Nada mais havendo a relatar, eu, Andrea Picanço Souza 137 

Tichy, secretária da reunião, lavrei a presente ata, que após lida e aprovada, 138 

seguirá assinada por mim e pelos demais presentes. ______________________ 139 

_________________________________________________________________ 140 

_________________________________________________________________ 141 

_________________________________________________________________ 142 

_________________________________________________________________ 143 

_________________________________________________________________ 144 
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