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Ata da reunião ordinária, configurando como a 605ª reunião do Conselho Municipal 1 

de Educação de Sorocaba (CMESO), realizada em quinze de fevereiro do ano de 2 

dois mil e vinte e dois, a partir de ferramenta virtual, google meet, pelo link 3 

 https://meet.google.com/yop-ehxo-acb. A 01ª reunião do corrente ano (visto a 4 

reunião de 01 de fevereiro deste ano não ter obtido quórum) iniciou-se às nove 5 

horas e dezesseis minutos, sob a Presidência do Prof. Dr. Alexandre da Silva 6 

Simões, que agradeceu a conselheira Petula Ramanauskas Santorum e Silva por 7 

secretariar a reunião e redigir a ata, e abriu os trabalhos agradecendo a participação 8 

de todas e todos, desejando uma excelente manhã de trabalho. A reunião 9 

EXPEDIENTE: 1- Verificação das presenças: confirmado quórum, a partir dos 10 

acessos ao recurso virtual, observou-se participando da vídeo-conferência os(as) 11 

conselheiros(as): TITULARES: Alexandre da Silva Simões, Adriana Santos Pinto, 12 

Ana Paula Brito, Aparecida Ferreira da Silva Gutierrez, Denilson de Camargo Mirim, 13 

Joyce Campos, Marília Barreto, Marines Christofani, Miriam Cecília Facci, Petula 14 

Ramanauskas Santorum e Silva e Valéria de Fátima de Moura Ferrette. A 15 

conselheira Elaine Cristina Nochelli Braz estava com problemas de conexão e 16 

posteriormente conseguiu acessar o link da reunião para participação. SUPLENTE: 17 

não houve registro de suplentes. MEMBROS DA COMUNIDADE: O link de acesso 18 

foi tornado público juntamente com a pauta da reunião, disponibilizada no site do 19 

CMESO (www.cmeso.org), bem como foi compartilhado em grupos e redes sociais. 20 

A reunião foi transmitida online através do canal do CMESO no YouTube 21 

(http://www.youtube.com/cmeso).  2-Leitura das atas: foram lidas e aprovadas as 22 

atas das reuniões 603ª e 604ª encaminhadas aos conselheiros, em atendimento ao 23 

artigo 47 do regimento do CMESO; o presidente relembrou que está em aberto 24 

ainda o envio e a aprovação da ata da 601ª reunião.  Palavra da Presidência: o Sr. 25 

Presidente, Prof. Alexandre da Silva Simões, declarou o fim do recesso e abertos 26 

oficialmente os trabalhos do colegiado para o ano de dois mil e vinte e dois, 27 

conforme calendário publicado e enviado aos conselheiros, pedindo a todos que 28 

estejam presentes nas reuniões para termos quórum e não haver sobrecarga nas 29 

pautas ou necessidade de reuniões extraordinárias. O calendário 2022 de reuniões 30 

ordinárias foi enviado a todos os conselheiros e conselheiras via e-mail, juntamente 31 

com a convocação oficial para fins de afastamento e comprovação junto às 32 

instituições, e também enviado ao Secretário de Educação via Ofício nº 01/2022, de 33 

10/01/2022, para publicação no Jornal do Município. O calendário está disponível 34 

também na Google Agenda do CMESO. Para fins de esclarecimento, o presidente 35 

relatou que o mandato da conselheira Marina Benitez Flório Fagundes ocorreu 36 

mediante o Decreto nº 24.877/2019, de trinta e um de maio de dois mil e dezenove, 37 

portanto em vigor até o dia trinta de maio de dois mil e vinte e dois. O Sr. Presidente 38 

http://www.cmeso.org/
https://meet.google.com/qsy-sbgx-ddn
http://www.youtube.com/cmeso
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destacou o envio do Ofício nº 02/2022, de 11/01/2022, ao Secretário de Educação 39 

solicitando documentos complementares, referente aos projetos e programas da 40 

Secretaria de Educação, em atendimento aos parágrafos 2 e 3 do artigo 3º da 41 

Deliberação CMESO nº 02/2018, conforme pareceres e análise das câmaras deste 42 

colegiado para conclusão dos trabalhos, mas até o momento não houve devolutiva 43 

com os documentos complementares solicitados. O Sr. Presidente abordou 44 

rapidamente a importância da assinatura das atas, pois devido ao contexto 45 

pandêmico e as reuniões estarem ocorrendo de forma virtual, inúmeras atas estão 46 

sem a devida coleta de assinaturas, o que será abordado mais pormenorizadamente 47 

no primeiro item da ordem do dia para encaminhamento e resolução desta questão.  48 

Palavra dos membros: O Cons.º Denilson de Camargo Mirim informou que até o 49 

dia 18/02 estão abertas as inscrições para os cursos superiores gratuitos de 50 

Pedagogia no Instituto Federal.  A vice-presidente Consª Miriam Cecília Facci 51 

justifica novamente suas ausências nas reuniões anteriores por motivos particulares. 52 

Palavra dos membros da comunidade: Não houve inscrição de membros da 53 

comunidade. ORDEM DO DIA: 1. Início do processo de assinatura eletrônica das 54 

atas do CMESO. O Presidente Sr. Alexandre da Silva Simões trouxe 55 

esclarecimentos sobre a relevância da temática, pontuando a necessidade das 56 

assinaturas em mais de cem atas elaboradas durante o contexto da pandemia e 57 

abordou as questões técnicas do procedimento de assinatura eletrônica. O Cons.º 58 

Denilson de Camargo Mirim apresentou sugestões técnicas à fala do Sr. Presidente. 59 

O presidente esclareceu como se dará a assinatura eletrônica, ressaltando que será 60 

enviado um link para o e-mail de cada conselheiro, o qual deverá ser acessado e 61 

assinado em tempo adequado, pois senão poderá expiar. A decisão do uso da 62 

assinatura eletrônica já estava aprovada em reuniões anteriores, e apenas a 63 

ferramenta havia ficado a definir, o que foi feito nesta data. A secretaria do CMESO 64 

organizará os procedimentos de forma sistemática. A Cons.ª Miriam questiona se os 65 

procedimentos serão da presente data em diante e sobre as atas anteriores e o 66 

presidente esclarece que desde a ata da 496ª reunião ocorre o registro no formato 67 

digital (mais de cem atas), e que todos os conselheiros envolvidos possuem o e-mail 68 

@cmeso.org em vigor, portanto fica fácil colher todas as assinaturas em formato 69 

digital, e a presidência dará andamento nisto.  O Presidente abordou a importância 70 

do registro correto da documentação e resgatou que documentos históricos do 71 

CMESO ainda continuam desaparecidos após o episódio em que temporariamente o 72 

colegiado ficou sem sede e que se os mesmos não aparecerem será lavrado Boletim 73 

de Ocorrência junto às autoridades competentes. As Consªs Miriam Cecília Facci e 74 

Aparecida Ferreira da Silva Gutierrez expressam a tristeza pelo ocorrido com a 75 

antiga documentação. O presidente do CMESO ressalta que a documentação 76 

http://www.cmeso.org/
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eletrônica impedirá que problemas como este ocorram futuramente, resguardando o 77 

registro histórico do colegiado. 2. Início do processo de análise de contas SEDU 78 

exercício 2021. O presidente do CMESO compartilhou com os conselheiros os links: 79 

“Cartilha da Controladoria Geral da União” (CGU) “Olho vivo no dinheiro público” 80 

(2012): Disponível em:  81 

https://educacao.mppr.mp.br/arquivos/File/publicacoes/cgu/olho_vivo_controle_socia82 

l_2012.pdf; “Portal da transparência”, disponível em:  83 

https://leideacesso.etransparencia.com.br/sorocaba.prefeitura.sp/TDAPortalClient.as84 

px e também “Parecer CMESO/CE nº 06/2021: análise das contas da Educação 85 

Municipal exercício 2020” disponível em:  http://www.cmeso.org/wp-86 

content/uploads/2020/06/Parecer-CMESO-06-2021.pdf. O Sr. Presidente elencou 87 

diversos destaques do material acima citado, ressaltando a importância da 88 

sociedade civil no controle social, e que enviou os documentos às Câmaras do 89 

colegiado para elaboração de parecer e relatorias em comum, como sugestão, para 90 

alinhamento posterior em parecer geral. O presidente acessou o Portal 91 

Transparência da Prefeitura (fonte primária das informações) trazendo 92 

esclarecimentos aos conselheiros e conforme já feito em anos anteriores, informa 93 

que solicitou via Ofício nº 03/2022, de 01/02/2022, um resumo complementar mais 94 

detalhado e sistematizado das prestações de contas da SEDU no período de 95 

01/01/2021 a 31/12/2021 para amparar o detalhamento das ações de análise do 96 

colegiado. A Consª Aparecida Ferreira da Silva Gutierrez informou que a Secretaria 97 

de Educação já está produzindo os documentos para envio ao CMESO. O Sr. 98 

Presidente solicitou a análise pelas câmaras e deu sugestões de encaminhamento: 99 

análise das câmaras com relatores que atuariam em conjunto para elaboração do 100 

documento base, envio das informações a todas as escolas, e ressaltou a 101 

importância de abertura de consulta pública para manifestações referentes à análise 102 

da prestação de contas da Educação Municipal 2021 em espaço no site do CMESO 103 

que permita a manifestação da comunidade para subsidiar a análise deste 104 

Conselho, sendo que na ocasião de aprovação do texto final sobre a análise das 105 

contas, a mesma ocorra em sessão pública para manifestação da comunidade. A 106 

Consª Ana Paula Brito compartilhou como andam os trabalhos na câmara do ensino 107 

fundamental, e a Consª Adriana Santos Pinto como está direcionando as ações na 108 

câmara da educação infantil, e devido aos prazos e entraves, a presidência do 109 

CMESO sugere ações por meio digital em conjunto nas câmaras. A Consª Miriam 110 

Cecília Facci fez colocações sobre a relevância da Deliberação nº 02/2018, que 111 

comunga das mesmas ideias da Cartilha da Controladoria, amparando as ações do 112 

colegiado. A Consª Aparecida Ferreira da Silva Gutierrez ressaltou a importância da 113 

regulamentação da consulta coletiva, para que a mesma ocorra de forma adequada, 114 

http://www.cmeso.org/
https://educacao.mppr.mp.br/arquivos/File/publicacoes/cgu/olho_vivo_controle_social_2012.pdf
https://educacao.mppr.mp.br/arquivos/File/publicacoes/cgu/olho_vivo_controle_social_2012.pdf
https://leideacesso.etransparencia.com.br/sorocaba.prefeitura.sp/TDAPortalClient.aspx
https://leideacesso.etransparencia.com.br/sorocaba.prefeitura.sp/TDAPortalClient.aspx
http://www.cmeso.org/wp-content/uploads/2020/06/Parecer-CMESO-06-2021.pdf
http://www.cmeso.org/wp-content/uploads/2020/06/Parecer-CMESO-06-2021.pdf
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e ainda pontuou sobre a diferença entre a realidade concreta e o que é visto nas 115 

redes sociais, e da necessidade dos conselheiros conhecer a concretude das 116 

instituições municipais e suas ações para uma análise mais profunda e verdadeira. 117 

O presidente Sr. Alexandre da Silva Simões ressalta a importância da abertura de 118 

canais de comunicação e também espaços adequados para aprofundamento das 119 

discussões, inclusive com visitas in loco. Em resposta ao questionamento da Consª 120 

Ana Paula Brito, a presidência esclarece que oportunizará o espaço de consulta a 121 

comunidade. A Consª Aparecida Ferreira da Silva Gutierrez questionou sobre as 122 

datas das ações e como tal consulta se dará, e após deliberação ficou decidido que 123 

será enviado texto no grupo do CMESO para contribuições e validação e posterior 124 

envio de comunicado para a comunidade e abertura de tal consulta pública de hoje 125 

até o dia primeiro de março, cujos dados ficarão on-line para consulta dos relatores. 126 

3- Discussão e encaminhamentos referentes às atividades 2022: não houve 127 

manifestações quanto a este item. Justificaram ausência: Foram justificadas as 128 

ausências dos conselheiros: Marina Benitez Flório Fagundes e Pedro Rodrigues. 129 

Vencida a pauta, o presidente Alexandre agradeceu especialmente aos conselheiros 130 

e conselheiras pelo retorno às atividades em 2022, encerrando a reunião as 10 131 

horas e 54 minutos. Eu, Petula Ramanauskas Santorum e Silva, lavrei a presente 132 

ata que, após lida e aprovada, será assinada por mim e pelos presentes. Sorocaba, 133 

quinze de fevereiro de dois mil e vinte e dois. ______________________________ 134 
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