
 

 

 
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  

 

Ata da 602ª reunião ordinária do Conselho Municipal de Educação de Sorocaba 1 

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

virtual Google Meet, link: https://meet.google.com/pxm-ehdn-fup. A reunião iniciou-se 3 

às 9h13, sob a Presidência do Prof. Dr. Alexandre da Silva Simões, que abriu os 4 

trabalhos agradecendo a participação de todos. I. EXPEDIENTE. Verificação das 5 

presenças. Confirmado o quórum, registramos a participação na videoconferência 6 

dos(as) conselheiros(as): Titulares. Adriana Santos Pinto, Alexandre da Silva Simões, 7 

Ana Paula Souza Brito, Angelica Cardoso, Denilson de Camargo Mirim, Elaine Cristina 8 

Nochelli Braz, Joyce da Oliveira Campos, Marília Maria Rodrigues de Almeida Barreto, 9 

Marinês Christofani, Miriam Cecilia Facci, Pedro Luiz Rodrigues e Valéria de Fátima 10 

de Moura Ferrette. II.Aprovação das Atas. Havendo quórum passamos para 11 

aprovação da ata 598º, após a leitura sem considerações, a ata foi aprovada por 12 

unanimidade. O Sr presidente pergunta aos senhores conselheiros como proceder 13 

perante as atas não entregues para avaliação. Mirian alerta da responsabilidade, não 14 

apenas do presidente mas sim de todos os conselheiros alertando sobre a 15 

responsabilidade de deixar para o ano seguinte sugerindo uma reunião ainda este ano 16 

apenas para a aprovação das atas, Alexandre concorda da urgência a aprovação 17 

ainda este ano passa a palavra ao Pedro o qual coloca que concorda da necessidade, 18 

mas que não vê para ele esta possibilidade, pois as pessoas deveriam cumprir os 19 

prazos, e informa que este ano não estará presente nesta reunião se ocorrer, Elaine 20 

Nochelli sugere de abrir um formulário no google para aprovação, Alexandre ainda 21 

sugere a pré aprovação pelo presidente e pergunta o que fazer se houver alguma 22 

divergência. Ainda sugere a aprovação fora da reunião e se houver divergência, sem 23 

possíveis correções, estas ficariam para a aprovação em reunião no próximo ano. A 24 

Conselheira Angelica Lacerda questionou se é possível deixar uma ata, que é um 25 

documento oficial, para aprovar de um ano para outro, e qual o critério para 26 

apresentação desta ata, tendo em vista que num processo judicial ou em qualquer 27 

requerimento onde uma ata seja solicitada, o colegiado poderia incorrer em algum tipo 28 

de problema. Sugeriu que essa discussão seja retomada pelo colegiado em uma 29 
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oportunidade próxima.Ana Paula concorda com a sugestão e solicita um prazo para a 30 

apresentação das atas faltantes. Alexandre sugere um prazo de uma semana. Adriana 31 

levanta a responsabilidade do cumprimento dos prazos e concorda com a proposta. 32 

Joyce campos, justifica a ausência da apresentação da ata 599° no início desta 33 

reunião e informa que a ata a qual secretariou é curta e coloca-se a disposição para 34 

a leitura e aprovação no momento, com a concordância de todos inicia a leitura. Após 35 

a leitura, Alexandre pergunta se há contribuições a serem feitas, sem manifestações 36 

aprova-se a ata por unanimidade. Retomando a discussão das atas pendentes (595º, 37 

601º e 602º) a serem aprovadas, sendo uma condição a típica de pandemia Alexandre 38 

sugere a aprovação a cargo da presidência, tendo divergência, retomaria em próxima 39 

reunião. Míriam reforça a sugestão da conselheira Elaine Nochelli, onde sugere uma 40 

análise virtual. Neste momento Pedro aponta o regimento, diante desta posição o 41 

presidente coloca em votação as duas possibilidades. Alexandre como presidente 42 

coloca que não sente-se confortável em quebrar o regimento principalmente sem a 43 

unanimidade do conselho, abrindo assim uma votação para duas opções: 1 – Reunião 44 

extraordinária ainda em 2021 para a aprovação das atas pendentes. 2- Deixar as atas 45 

para aprovação em 2022. Foram computadas 2 abstenções, sendo a proposta 1 46 

escolhida com 6 votos a favor contra 5 votos contrários. Desta forma será realizada 47 

uma reunião extraordinária na próxima semana para aprovação das mesmas. III. 48 

PALAVRA DA PRESIDÊNCIA: Sr Presidente, abre mão da fala para andamento da 49 

reunião, sem maiores manifestações dos conselheiros abre a fala a comunidade. Sr 50 

José Marcos presidente do Conselho de participação da Comunidade Negra e 51 

também representante inicia agradecendo a oportunidade para levantar as questões 52 

levantadas em reunião anterior sendo inviável a realização do Fórum já planejado e 53 

programado devido a não convocação do quadro do magistério, reforça e evidencia o 54 

descontentamento com as ações da Secretaria da Educação de Sorocaba e ainda 55 

aguarda uma devolutiva. Informando também que ficou ainda mais surpreso com uma 56 

convocação aos professores para uma formação indicando que para o Fórum não 57 

houve tal convocação e que essa formação ocorreu uma semana após a data 58 
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programada do fórum, vendo uma certa resistência para com os compromissos 59 

levantados para a realização do fórum. E por fim, ainda lembra de dois projetos 60 

públicos referentes e que ambos vem ser de incumbência da comissão de trabalhos 61 

misto, sendo este ato um total desrespeito com a comissão, solicitando que seja 62 

averiguado principalmente o projeto “Ayé - Portas Abertas” apresentado pela Sra. 63 

Areta. Levanta também a criação da comissão de análise de títulos de livros didáticos, 64 

onde integrantes do conselho estavam nesta comissão o qual foi criado um 65 

documento de referência para orientação de títulos politicamente não corretos. 66 

Solicitando a verificação do conselho para que se possível esse documento se torne 67 

um referencial. Finaliza agradecendo e salientando que todas as afirmações e 68 

arrazoados levantados será fruto de um ofício e solicita o apoio deste conselho. 69 

Alexandre agradece a explanação e informa que os projetos estão nas câmaras para 70 

estudo detalhado e se torna bem-vinda esta discussão. Desta forma a presidência já 71 

solicita a presença do Conselho de Participação da Comunidade Negra bem como 72 

qualquer outra entidade. Sobre a informação da convocação de professores para a 73 

formação o presidente solicita ao conselho se existe alguma informação para 74 

esclarecer a situação. E referente aos documentos salienta a importância de registrar 75 

todas as informações e proceder com um documento orientador. A conselheira Ana 76 

Paula, coloca que de fato foi recebido uma convocação de formação on-line aos 77 

professores, perguntando a conselheira Joyce mais informações. Joyce coloca que 78 

referente ao calendário e a grande demanda acumulada no final do ano, houve a 79 

necessidade de compactar e transferir muitas práticas para 2022, e que o Fórum 80 

dispenderia de 2 dias inteiros. Entende e defende que 2021 foi um ano atípico, pois o 81 

calendário de retorno fez com que muitas tarefas fossem colocadas para dezembro. 82 

Sra. Adilene representante do conselho da comunidade negra coloca e argumenta 83 

para a compreensão que o fórum seja um espaço de formação em rede e que o 84 

contexto pandêmico já estava presente desde março de 2021 onde estava sinalizada 85 

e planejada esta formação, percebendo ainda que o fórum é um processo diferenciado 86 

não podendo ser comparado com as características da formação em rede de livre 87 
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escolha, pois tem objetivos diferenciados. Sr. José Marcos se alinha ainda com a fala 88 

de Adilene e coloca que a típica não é o momento pandêmico, bem como o calendário 89 

e sim a postura da Secretaria da Educação perante o fórum. Alexandre agradece a 90 

explanação e solicita um diálogo da SEDU com o Conselho da Comunidade Negra, 91 

onde deve haver a construção de políticas, reforçando o pedido e encaminhamentos 92 

feitos. Neste momento a pedido do presidente o Sr. José reforça o pedido das atas 93 

referente ao debate do Fórum, pedindo esclarecimentos a secretaria da educação e 94 

solicita ao colegiado para trazer as contribuições aos projetos Ayé - Educação 95 

Antirracista e Portas Abertas, apresentado pela SEDU e por fim o documento 96 

referencial de análise a títulos de livros didáticos, como será encaminhado via ofício à 97 

presidência deste colegiado. Míriam pede uma fala colocando em destaque que esse 98 

projeto colocado pela prefeitura “Portas Abertas” ele tem como item de avaliação a 99 

análise do resultado do Fórum Principal de Educação para a Relação Ético Raciais, 100 

inviabilizando o projeto a ser destacado. Ordem do dia: item I: aprovação do 101 

calendário, já apresentado a pauta e na página do CMESO 2022, proposta já 102 

conversada na reunião passada onde a presidência já apresentou na pauta e coloca 103 

em discussão, não havendo considerações e sem manifestações contrárias, dá-se 104 

aprovado o calendário por unanimidade. Item II: Acompanhamento da análise de 105 

projetos e programas solicitados pela SEDU Deliberação CMESO nº 02/2018, para 106 

apreciação das matérias, solicitando aos presidentes das câmaras informações da 107 

condição da tramitação dentro das câmaras. Adriana coloca que na câmara da 108 

educação Infantil encontra-se em andamento com alguns pareceres prontos, mas que 109 

ainda está faltando alguns a serem discutidos mas acredita que esta semana será 110 

possível apresentar alguns pareceres na reunião extraordinária, e que foi apresentado 111 

de forma ampla e que necessitam de devolutiva de algumas lacunas que precisam ser 112 

completadas pela secretaria como planilhas de cálculos e orçamentos e outros dados. 113 

E que a necessidade urgente de apresentação e pontuar a secretaria pois o objetivo 114 

não é dificultar, mas sim a análise conforme o anexo A da deliberação para a 115 

aprovação dos projetos. Ana Paula presidente da câmara fundamental diz que a 116 
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análise também está em andamento, e que acredita que até a semana que vem na 117 

reunião extraordinária poderá ser apresentado, lembrando que o prazo do conselho é 118 

até cinco de fevereiro de 2022 e que as etapas faltantes são as mesmas apresentadas 119 

pela Adriana.  Míriam coloca da necessidade de atendimento dos prazos. Alexandre 120 

de acordo com o prazo e reforça a filosofia da deliberação 02/2018, onde visa não ter 121 

mais políticas públicas não perenes e sim uma continuidade de projetos coerentes e 122 

concisos, levantando planilhas e documentos necessários para a aprovação, para que 123 

o programa seja um bem social. Ana Paula e Adriana, concorda e reforçam que são 124 

projetos pertinentes e interessantes em ambas as câmaras, Alexandre lembra e 125 

reforça o convite já feito anteriormente para a apresentação dos projetos 126 

independente do projeto oficial analisado. Prof. Dr. Alexandre como presidente, 127 

solicita se existe mais alguma pauta a ser tratada. Agradecendo a participação de 128 

todos, nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente, Alexandre da Silva Simões 129 

encerrou a reunião. Eu, Marines Christofani, lavrei a presente ata que, após lida e 130 

aprovada, será assinada por mim e pelos presentes. Sorocaba, 07 de dezembro de 131 

2021._______________________________________________________________132 
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