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Ata da 606ª reunião ordinária do Conselho Municipal de Educação de Sorocaba 1 

(CMESO), realizada em 08 de março de dois mil e vinte e dois, a partir da 2 

ferramenta virtual Google Meet, link https://meet.google.com/igt-azjy-bmf . O link de 3 

acesso foi tornado público juntamente com a pauta da reunião, disponibilizada aos 4 

membros do colegiado, no site do CMESO (www.cmeso.org) e compartilhado em 5 

grupos e redes sociais. A reunião iniciou-se às 09h:13, sob a Presidência do Prof. 6 

Dr. Alexandre da Silva Simões, acompanhado da Prof.ª Miriam Cecilia Facci, Vice-7 

presidente do CMESO. O Sr. Presidente abriu os trabalhos agradecendo a 8 

participação de todas e todos e comunicou que na secretaria rotativa, estaria a 9 

Conselheira Ana Paula Souza Brito, a quem agradeceu.  I. EXPEDIENTE. 1. 10 

Verificação das presenças. Confirmado o quórum, registramos a participação na 11 

videoconferência dos(as) conselheiros(as):  Titulares. Adriana Santos Pinto, 12 

Alexandre da Silva Simões, Ana Paula Brito, Andrea Picanço Souza Tichy, 13 

Aparecida Ferreira da Silva Gutierrez, Denilson de Camargo Mirim, Elaine Cristina 14 

Nochelli Braz, Joyce de Oliveira Campos, Marilia Maria Rodrigues de Almeida 15 

Barreto, Marinês Christofani, Miriam Cecilia Facci, Petula Ramanauskas Santorum e 16 

Silva. Ausências justificadas dos Conselheiros e Conselheiras: Pedro Luis 17 

Rodrigues, Rosangela Quequetto de Andrade Almeida e Valéria de Fátima de Moura 18 

Ferrette.  1. Aprovação de atas.  Previstas para aprovação as atas das 605ª e 601ª 19 

reuniões. Foi lida e aprovada a ata 605ª. O Sr. Presidente explicou que a ata 601ª 20 

não havia sido entregue e que, diante da situação, assumiu o registro da mesma. 21 

Dessa forma, procedeu a leitura da mesma, que foi considerada aprovada. Palavra 22 

da Presidência: - O Sr. Presidente parabenizou as mulheres pelo dia, destacando a 23 

leitura de um artigo do UOL, o qual problematiza as condições de desigualdade de 24 

gênero em nossa sociedade. Em seguida, retomou a dúvida já apresentada, 25 

anteriormente, sobre o término do mandato da conselheira Marina Benitez Flório 26 

Fagundes. Após análise junto à conselheira, verificou-se que há um decreto da 27 

prefeita Jaqueline Coutinho que revitalizou algumas legislações que tinham sido 28 

extintas por outros instrumentos. Nesse sentido, passou a valer o Decreto 24.215 de 29 
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dois mil e dezoito e, portanto, o mandato da Conselheira Marina findou-se em 30 

novembro de dois mil e vinte e um. O Sr. Presidente pediu desculpas pelo equívoco 31 

e salientou que a cadeira da referida conselheira encontra-se, neste momento, 32 

vacante. Sinalizou que há necessidade, então, de uma nova indicação por parte do 33 

Poder Público para ocupar essa vaga. Posteriormente, o Sr. Presidente salientou 34 

que ainda não recebeu as informações complementares, por parte da Secretaria 35 

Municipal de Educação de Sorocaba, referente ao ofício encaminhado sobre a 36 

análise de Projetos e Programas. Relatou que, considerando a Deliberação nº 02 de 37 

dois de dois mil de dezoito deste Conselho, a implantação desses Projetos e 38 

Programas não está autorizada até a conclusão do processo. Destacou, também, 39 

que, de acordo com o combinado na última reunião, a presidência abriu a Consulta 40 

nº 01 de dois mil e vinte e dois, na qual qualquer munícipe tem o direito de participar, 41 

registrando suas considerações sobre a prestação de contas do governo municipal, 42 

no que tange à Secretaria de Educação. Ressaltou a importância dessa ação e da 43 

veiculação dessa informação nas escolas, no sentido da transparência e 44 

participação popular sobre investimento de verbas públicas. O Sr. Presidente 45 

relembrou o processo de assinatura eletrônica que foi iniciado e explicou que as atas 46 

digitalmente assinadas serão identificadas no site do CMESO com um selo digital. 47 

Solicitou empenho para assinarmos todas as demais atas, principalmente, as que 48 

foram produzidas no período de pandemia. Posteriormente, deu ciência aos 49 

conselheiros dos ofícios expedidos, a saber: Ofício CMESO nº 04 de dois mil e vinte 50 

e dois, destinado às presidências das câmaras sobre a análise da prestação de 51 

contas da Secretaria de Educação, ano de dois mil e vinte e um; Oficio CMESO nº 52 

05 de dois mil e vinte e dois, que solicitou ao Sr. Secretário de Educação divulgação 53 

da Consulta pública à comunidade escolar, sobre a análise da prestação de contas 54 

da Secretaria de Educação, ano de dois mil e vinte e um; e, Ofício CMESO nº06 de 55 

dois mil e vinte e dois, que questiona o Sr. Secretário de Educação sobre a 56 

publicação do Parecer CMESO nº06 de dois mil e vinte e um , referente a análise da 57 

prestação de contas da Secretaria de Educação, ano de dois mil e vinte. O Sr. 58 
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Presidente ressaltou que solicitou pesquisa da data de publicação no Jornal do 59 

Município, porém o referido parecer não foi encontrado nessa ação. A Conselheira 60 

Miriam questionou sobre a assinatura nas atas deste colegiado, perguntando se 61 

ausentes podem proceder ao ato. O Sr. Presidente relatou que, de sua parte, não vê 62 

impedimento, pois essa assinatura pode aumentar a confiabilidade no documento, 63 

porém, fica a critério de cada conselheiro ausente. Deixou aberto aos demais 64 

conselheiros as considerações sobre esse questionamento da Conselheira Miriam, 65 

contudo ninguém fez observações. Palavra dos Membros – O Conselheiro Denilson 66 

parabenizou todas as mulheres pelo dia, principalmente as trabalhadoras da 67 

educação. A Conselheira Aparecida, agradeceu as parabenizações pelo Dia das 68 

Mulheres e ressaltou as expectativas sobre resolução das questões de desigualdade 69 

de gênero. Em seguida, apresentou uma dúvida sobre a saída do grupo de 70 

whatsapp do Conselheiro Pedro, questionando se o mesmo apresentou algum 71 

documento formal sobre a desistência. O Sr. Presidente explicou que o Conselheiro 72 

demonstrou interesse em se desligar do colegiado, mas que conversará 73 

posteriormente para verificar se essa é oficialmente sua decisão, a qual será 74 

comunicada, caso confirmada. A Conselheira Miriam, também, agradeceu as 75 

congratulações pelo Dia das Mulheres e, em seguida, apresentou uma dúvida sobre 76 

uma situação que ocorreu no âmbito das escolas estaduais. Foi identificado que a 77 

grande maioria das unidades não possui a certificação de segurança AVCB (Auto de 78 

Vistoria do Corpo de Bombeiros) sobre condições de segurança. Nesse sentido, 79 

ressaltou que seria importante sabermos se as escolas da rede municipal de ensino 80 

de Sorocaba possuem essa certificação. A Conselheira Aparecida explicou que essa 81 

pauta está em discussão há aproximadamente um ano e meio, e que já há ações 82 

junto ao Corpo de Bombeiros. As unidades estão sendo analisadas por lote e há um 83 

apontamento de adaptações, quando necessárias. Este é um trabalho complexo que 84 

demanda tempo, de acordo com a Conselheira Aparecida, mas que está em 85 

andamento. A Conselheira Miriam relatou que seria interessante trazer as 86 

informações sobre esse processo ao Colegiado, o que foi acolhido pela Conselheira 87 
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Aparecida, que se comprometeu a apresentar dados na próxima reunião. A 88 

Conselheira Adriana destacou que dois participantes da reunião registraram, no 89 

chat, colocações sobre o módulo adulto/crianças nas creches. Pediu uma atenção, 90 

no sentido de compreensão sobre esse contexto. A Conselheira Aparecida se 91 

colocou, questionando o modelo das reuniões desse colegiado, referente à dinâmica 92 

de responder chat, destacando a necessidade de combinarmos as ações sobre essa 93 

situação. O Sr. Presidente ressaltou que há o momento da Palavra da Comunidade, 94 

espaço para as colocações externas, evidenciando que é função do CMESO 95 

articular as demandas e ações do Poder Público. Reiterou que os participantes, se 96 

estivessem presentes, poderiam apresentar os questionamentos e ressaltou que a 97 

Conselheira Adriana é representante da Educação Infantil, o que também a oferece 98 

condições de apresentar as pautas específicas desse contexto. A Conselheira 99 

Andrea fez uma sugestão para deixarmos as participações em chat para o final da 100 

reunião, após a pauta prevista. O Sr. Presidente salientou que não está havendo 101 

alteração no desenvolvimento das reuniões, uma vez que a Palavra da Comunidade 102 

é prevista. A Conselheira Adriana reiterou que, como representante da Educação 103 

Infantil, as questões suscitadas são importantes e se colocou à disposição aos 104 

participantes que registraram no chat. Palavra da Comunidade: não houve 105 

manifestação. II - Ordem do dia – 1. Atualização do processo de análise de contas 106 

SEDU exercício 2021 junto às Câmaras do CMESO; A Conselheira Adriana explicou 107 

que foi agendada uma primeira reunião na Câmara de Educação Infantil para 108 

definição de relatoria e ações, porém não houve quórum. Destacou que pelo não 109 

conhecimento técnico, há grandes dificuldades na análise da prestação de contas, 110 

pois não há especificações sobre os investimentos. Relatou, também, a 111 

complexidade de consulta ao site da Transparência Pública, por não haver 112 

detalhamento. Esclareceu que estão procedendo as análises e já há alguns 113 

apontamentos produzidos pela Câmara. Chamou a atenção, por exemplo, para dois 114 

investimentos com valores significativos realizados às empresas Educateca e 115 

Carthago, referentes aos kits de robótica e lousas digitais, ressaltando o não 116 
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detalhamento quantitativo para análise. Também citou a análise da Gestão 117 

Compartilhada, destacando dificuldade em identificar quantidade de crianças 118 

atendidas. Explicou que a Câmara realizou reunião na data de hoje, mas que ainda 119 

estão em processo de análises. O Sr. Presidente solicitou registro dessas 120 

observações e questionamentos, destacando a importância dessa ação do CMESO, 121 

no que se refere à prestação de contas. A Conselheira Ana Paula relatou a 122 

dificuldade de desenvolver os trabalhos nas Câmaras, pela distribuição de atividades 123 

e participação. Explicou que a Câmara do Ensino Fundamental havia combinado a 124 

frequência quinzenal de reuniões, alternando com as reuniões do Colegiado. Haverá 125 

reunião na próxima semana, na qual prosseguirão com a reflexão sobre a análise de 126 

prestação de contas. Ressaltou que há ausência de detalhamentos nessa prestação, 127 

o que dificulta o trabalho. Apontou que a leitura do Parecer CMESO nº 06/2021, 128 

sobre as contas de 2020, ajuda na verificação do apontamento de demandas, as 129 

quais precisam ser consideradas para análise atual. Destacou a responsabilidade do 130 

CMESO nesse trabalho e a necessidade de seriedade neste processo, considerando 131 

possíveis problemas que possam surgir, como no caso da CPI do livro, contexto que 132 

irá convocar membros deste Colegiado para esclarecimentos sobre parecer 133 

referente à investimento de verba púbica. Concordou com a Conselheira Adriana 134 

sobre a ausência de conhecimentos técnicos, mas reiterou a função do Colegiado, 135 

principalmente na articulação entre as indicações de demandas e os investimentos 136 

realizados em dois mil e vinte e um. A Conselheira Adriana indicou a possibilidade 137 

da reunião conjunta entre as Câmaras, considerando que a pauta é a mesma, o que 138 

foi aceito pela Conselheira Ana Paula. A Conselheira Miriam, também, ressaltou a 139 

responsabilidade do Colegiado na mobilização da análise do investimento de verbas 140 

e a necessidade de maior empenho dos conselheiros neste trabalho, uma vez que 141 

envolve definição de Políticas Públicas. O Sr. Presidente, também, reiterou a 142 

responsabilidade do CMESO nessa atividade e a importância da mesma, 143 

agradecendo as exposições das Câmaras. 2. Procedimentos a serem adotados para 144 

eleição de Presidente e Vice-Presidente do CMESO nos termos do Art. 12 do 145 
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regimento; o Sr. Presidente explicou que, de acordo com o Regimento, a eleição de 146 

presidência e vice-presidência do Conselho deve ocorrer na segunda reunião de 147 

março. Relatou que no ano passado foi utilizado o instrumento de eleição eletrônica, 148 

com voto secreto (https://adoodle.org/). O Conselheiro Denilson perguntou se havia 149 

previsão de retorno às reuniões presenciais do CMESO. O Sr. Presidente destacou 150 

que o Colegiado pode verificar essa questão e relembrou que o formato híbrido está 151 

garantido por Deliberação deste próprio Colegiado, destacando a possibilidade de 152 

participação online, o que demanda garantir as condições básicas para essa 153 

realização. A Conselheira Aparecida, também, concordou com a dúvida do 154 

Conselheiro Denilson, enfatizando sua expectativa sobre o retorno das reuniões 155 

presenciais. Sobre as condições para o formato híbrido, lembrou que houve 156 

disponibilização do espaço da Câmara de Vereadores para a realização das 157 

reuniões. Também sugeriu que neste trabalho de análise da prestação das contas, 158 

as reuniões das Câmaras pudessem ser presenciais. Retomando a questão da 159 

eleição de presidência, o Sr. Presidente perguntou aos conselheiros se manteríamos 160 

o uso do instrumento de votação eletrônica. A Conselheira Aparecida sugeriu a 161 

realização de reunião presencial para a eleição, proposta que foi colocada em 162 

discussão e votação. Após possibilidade de colocações por parte dos Conselheiros, 163 

defendendo argumentos sobre suas posições, foi realizada votação, com resultado 164 

de quatro votos para reunião presencial e oito votos para reunião virtual. Diante do 165 

resultado, o Sr. Presidente destacou que, então, procederemos com a reunião virtual 166 

e instrumento eletrônico para votação da presidência do CMESO.  III. 167 

ENCERRAMENTO. Nada mais havendo a ser tratado nessa data, o Sr. Presidente 168 

Alexandre da Silva Simões encerrou a presente reunião. Nada mais havendo a 169 

relatar, eu, Ana Paula Souza Brito, lavrei a presente ata, que, após lida e aprovada, 170 

seguirá assinada por mim e pelos demais presentes. Sorocaba, 08 de março de 171 

2022. ______________________________________________________________ 172 

___________________________________________________________________ 173 

___________________________________________________________________ 174 
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