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Ata da 607ª reunião ordinária do Conselho Municipal de Educação de Sorocaba 1 

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

ferramenta virtual Google Meet, link https://meet.google.com/tgc-arib-tjg. O link de 3 

acesso foi tornado público juntamente com a pauta da reunião, disponibilizada no site 4 

do CMESO (www.cmeso.org), bem como foi compartilhado em grupos e redes sociais. 5 

A reunião foi transmitida online através do canal do CMESO no YouTube 6 

(http://www.youtube.com/cmeso). A reunião iniciou-se às 09h10, sob a Presidência do 7 

Prof. Dr. Alexandre da Silva Simões, acompanhado da Profª Miriam Cecilia Facci, 8 

Vice-presidente do CMESO. O Sr. Presidente abriu os trabalhos agradecendo a 9 

participação de todas e todos, registrando que a conselheira Adriana Santos Pinto irá 10 

secretariar a reunião, manifestando seu agradecimento. I. Expediente 1- Verificação 11 

das presenças. Confirmado o quórum a partir dos acessos ao recurso virtual, 12 

registramos a participação na videoconferência dos(as) conselheiros(as) Titulares: 13 

Adriana Santos Pinto, Alexandre da Silva Simões, Ana Paula Souza Brito, Andrea 14 

Picanço Souza Tichy, Aparecida Ferreira da Silva Gutierrez, Elaine Cristina Nochelli 15 

Braz, Denilson de Camargo Mirim, Marilia Maria Rodrigues de Almeida Barreto, 16 

Marines Christofani, Miriam Cecilia Facci, Pedro Luiz Rodrigues, Petula Ramanauskas 17 

Santorum e Silva, Rosangela Quequetto de Andrade Almeida e Valéria de Fátima de 18 

Moura Ferrette. Ausências justificadas dos Conselheiros e Conselheiras. Joyce de 19 

Oliveira Campos.  2- Aprovação da ata da 606ª reunião ordinária encaminhada aos 20 

conselheiros, ao término da leitura não houve manifestação, sendo aprovada por 21 

unanimidade. Palavra da Presidência: - 1) O Sr. Presidente informou que por 22 

deliberação do colegiado o CMESO passou a adotar o modelo de assinatura digital e 23 

que as atas 603ª e 604 já estão no site do CMESO assinadas digitalmente, salientou 24 

que foram enviadas aos conselheiros as atas 601ª e 605ª via e-mail, solicitando que 25 

todos assinem. 2) Comunicou que até a data não registrou o recebimento dos 26 

documentos complementares para apreciação dos Projetos e Programas da SEDU 27 

submetidos, e que em conformidade com a Deliberação 02/2018, a implementação 28 

dos mesmos não está concluída até que o processo de análise seja finalizado pelo 29 

colegiado. 3) Salientou que até o momento o colegiado não recebeu os documentos 30 

detalhados para análise de contas do ano de 2021, solicitados pelo Ofício 3/2022 31 

http://www.youtube.com/cmeso
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expedido em 01/02/2022, documentos que facilitarão o processo de análise pelas 32 

Câmaras. 4) Relatou sobre a  publicação de atos do conselho e mencionou que na 33 

590ª reunião do CMESO em 06/07/2021, foi aprovado o Parecer CMESO 06/2021 34 

referente a análise de prestação de contas da educação municipal, exercício de 2020, 35 

que foi expedido Ofício 36/2021 em 06/06/2021 solicitando a publicação do ato na 36 

imprensa oficial, informou que até o momento não localizou a publicação no jornal do 37 

município. Salientou que reiterou a solicitação via Ofício 06/2022 expedido em 38 

24/02/2022, não recebendo respostas a nenhum dos dois ofícios. O Sr. Presidente 39 

informou ao colegiado que em observância ao artigo 13 do regimento interno, compete 40 

ao presidente fazer publicar na forma adequada os atos do CMESO, e esgotadas as 41 

possibilidades, protocolou representação junto ao Ministério Público para que o 42 

CMESO possa obter a informação da data de publicação, ou então seja realizada a 43 

publicação do ato na forma prevista. 5) Informou que a presidência registrou Boletim 44 

de Ocorrência Nº 58800/2022 referente a não localização de parte documental do 45 

acervo do CMESO, dando ciência do teor do documento. Informou ainda que o 46 

secretário do CMESO, Sr. Eduardo, está fazendo tentativas de localizar esses 47 

documentos.  6) O Sr. Presidente deu ciência e fez a leitura de e-mail enviado pela 48 

Conselheira titular Giane Aparecida Sales da Silva Mota e Conselheira suplente Maria 49 

Cristina Perez Vilas, com o pedido de desligamento na Comissão Permanente de 50 

Análise de Livros de títulos Paradidáticos, como representantes do CMESO, por 51 

discordar da metodologia, encaminhamentos, não compactuar ou sentir 52 

representatividade no relatório final de análise de livros comprados na gestão da 53 

Prefeita Jaqueline. 7) Comunicou o recebimento de e-mail, que também foi enviado à 54 

vereadores, a SEDU e outras entidades com denúncia de assédio moral, grosserias e 55 

desvio de função, sofrido por funcionárias do IGEVE, procedendo a leitura de parte do 56 

documento para ciência do colegiado. Deixou registrado ao final de sua gestão seu 57 

agradecimento aos colegas com quem teve o prazer de conviver, salientou que tem 58 

sido uma honra participar do colegiado em todo esse período, e fez um agradecimento 59 

especial a Prof. Miriam, pela condução dos trabalhos como vice-presidente. 8)  60 

Informou ainda que todas as atas estão em ordem e devidamente dispostas no site 61 

CMESO para consulta da população. 9) O Sr. Presidente ainda informou sobre Ofício 62 
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expedido CMESO Nº 07/2022, solicitando maiores informações do Sr. Secretário de 63 

Educação sobre suposta dispensa de licitação para contratação do suplemento infantil 64 

Cruzeirinho e dúvidas referentes sobre a aquisição. Com a palavra Prof. Miriam 65 

manifestou seu agradecimento aos conselheiros e ao Sr. Presidente pela parceria e 66 

aprendizado durante sua gestão. Palavra dos Membros: Com a palavra o 67 

conselheiro Pedro, manifestou sua preocupação de não haver um projeto para 68 

utilização do jornal Cruzeirinho na rede de Sorocaba, relatou que já ocorreu na rede 69 

das escolas receberem o suplemento e ficarem sem utilização, ponderou que a 70 

secretaria executa ações a revelia deste conselho, citando o projeto de robótica, que 71 

em sua opinião é inexequível, e que precisamos ver com cuidado estas questões. 72 

Com a palavra a conselheira Aparecida, informou que a SEDU tomou conhecimento 73 

do e-mail da profissional do Institituto IGEVE, com conteúdo preocupante, salientou 74 

que existe uma comissão de monitoramento e avaliação da parceria com a gestão 75 

compartilhada e que as providências já foram tomadas com as devidas orientações e 76 

intervenções nas três unidades envolvidas, se colocou à disposição do conselho para 77 

enviar a resposta ao colegiado e concluiu que por parte do poder executivo as 78 

demandas já foram atendidas. Informou também sobre o AVCB (Auto de vistoria do 79 

Corpo de Bombeiros) que existe uma  CPL aberta 613/2018 e foi colocada em 80 

andamento, com a empresa vencedora VSA Engenharia LTDA, que a empresa está 81 

em trabalho para atender a demanda, relatou que até o momento três unidades tem o 82 

trabalho concluído, CEI 131, CEI 135 e Escola Renice, ponderou que é um trabalho 83 

demorado  devido as visitas individuais, documentação e liberação junto ao Corpo de 84 

Bombeiro, informou o valor investido de R$ 276.055,20 coberto pelo empenho do 85 

trabalho realizado. Sobre o Cruzeirinho apontou que a solicitação é importante, e que 86 

não podemos comparar com o passado, hoje temos outros parâmetros. A conselheira 87 

Adriana manifestou sua preocupação com a questão do e-mail do Instituto IGEVE, e 88 

com o número de reclamações no chat, sobre a falta de profissionais e pedidos de 89 

revisão do módulo adulto/criança nas creches, ponderou que as condições de trabalho 90 

interferem diretamente na qualidade de atendimento às crianças, solicitando a SEDU 91 

devolutiva dobre estas questões. A conselheira Andrea colocou a questão chat, que o 92 

pedido de algumas auxiliares é que seja revisto o módulo, informou que a projeção 93 
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das turmas atende a deliberação vigente, pontou dois motivos para o não atendimento 94 

dos módulos, a falta de contratação de funcionários e a falta de funcionários por 95 

atestados de saúde por poucos dias, e que neste caso não é previsto substituição, se 96 

colocou à disposição para explicar a formação dos módulos, pontuou que existe a 97 

confusão entre cargo vago, e cargo em afastamento, que são questões diferentes, 98 

sugeriu uma reunião para sanar as dúvidas. A conselheira Aparecida complementou 99 

dizendo que está previsto o ingresso de novos estatutários e que o contexto da 100 

pandemia ainda afeta o cenário atual, com afastamento de funcionários, informou que 101 

para os afastamentos de longa duração, já está previsto a contratação de CLT para 102 

suprir estas faltas. A conselheira Adriana sugeriu que seja feito um plano de ação para 103 

resolver essas questões e que os profissionais sejam devidamente informados, 104 

agradeceu a conselheira Andreia e Aparecida pelas informações e empenho em 105 

resolver a questão. Com a palavra a conselheira Elaine enquanto representante da 106 

supervisão colocou que se sentiu atacada pelo chat, explicou que os supervisores têm 107 

em média 15 escolas para acompanhar, além de outras demandas na secretaria, e 108 

que a expectativa dos diretores talvez não seja atendida, quanto a presença nas 109 

escolas. Pontuou que a função de administrar a escola é do diretor e deixou registrado 110 

que os supervisores não se furtam ao apoio e estão disponíveis para atendimento, e 111 

informou que já foi solicitado junto ao Secretário de Educação o chamamento de mais 112 

dois supervisores. Palavra da Comunidade:  A Vereadora Iara Bernardi, agradeceu 113 

o uso da palavra acrescentou que sempre visitou as escolas e que é recorrente a 114 

reclamação de falta de profissionais administrativos, cuidadores, auxiliares de 115 

educação e estagiários. Apontou que a falta de funcionários é um problema sério para 116 

o bom andamento das escolas e cuidado com as crianças. Com a palavra a diretora 117 

Iara do CEI 90 perguntou sobre a proporção de adulto/criança para as creches, 118 

salientou que as ordens judiciais ultrapassam o módulo, perguntou como resolver a 119 

falta de funcionários e adequar a proporção adulto/criança nestes casos. A 120 

Conselheira Andrea Tichy explicou que o chamamento dos próximos 36 auxiliares, os 121 

novos cargos serão distribuídos entre as unidades de forma gradual, e que o aumento 122 

do módulo por ordem judicial demanda abertura de nova vaga.  A Vereadora Iara 123 

complementou que os gastos na educação devem ser aplicados no funcionalismo, 124 
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que desde o início do ano tem recebido reclamação de falta de profissionais, e que 125 

não são apenas as ordens judiciais que comprometem o trabalho. A munícipe Ana 126 

Paula questionou sobre o projeto para Educação Especial da prefeitura. Em resposta 127 

a Conselheira Aparecida apontou a questão do regimento e cumprimento da pauta, 128 

que não consegue detalhar o projeto da Educação Especial, e que não pode abordar 129 

a questão de forma superficial, e se comprometeu em agendar e trazer a equipe para 130 

apresentar detalhadamente o projeto, informou que a secretaria trabalha com a 131 

educação inclusiva em duas frentes, o atendimento na sala de aula regular e vagas 132 

conveniadas. O Sr. Presidente destacou que o colegiado tem importante papel em 133 

fazer a ponte entre a administração pública e as dúvidas da sociedade civil. O 134 

Conselheiro Pedro também demonstrou preocupação quanto ao cumprimento da 135 

pauta do dia, e que as explanações devem ser mais sucintas. II – Ordem do dia – 136 

Item 1 - Discussão e encaminhamentos referentes à situação de deliberações 137 

questionadas pelo Ofício SEDU/GS no 1.570/2021: a. Deliberação CMESO no 138 

08/2020, de 13/10/2020, que estabelece a desadesão ao Programa Nacional da 139 

Escola Cívico-Militar em escolas da Rede Municipal de Ensino de Sorocaba; b. 140 

Deliberação CMESO no 09/2020, de 13/10/2020, que aprova o Parecer CEF/CEI 141 

01/2020 que rejeita a adesão à Política Nacional de Alfabetização (PNA) – Programa 142 

Tempo de Aprender e dá outras providências; O Sr. Presidente reiterou que este 143 

assunto já foi tratado em reuniões anteriores, com leitura do Ofício SEDU/GS no 144 

1.570/2021, questionando as aprovações das deliberações citadas anteriormente, 145 

retomou o histórico sobre a aprovação, informou que as deliberações foram 146 

encaminhadas para apreciação do Secretário de Educação, e a SEDU se absteve de 147 

se manifestar no prazo de 30 dias, não havendo veto ou homologação das 148 

deliberações. Não havendo apreciação dos temas as deliberações voltaram ao 149 

colegiado e foram instituídas por portarias Nº 02/2022 e Nº 03/2022 como estabelece 150 

a legislação. O Sr. Presidente considerou procedente os questionamentos por parte 151 

do Sr. Secretário de Educação sobre o quórum mínimo, porém a secretaria de 152 

educação poderia ter vetado anteriormente, e não o fez. O Sr. Presidente para sanar 153 

a questão de uma deliberação duvidosa e ou com insegurança jurídica, sugeriu o 154 

encaminhamento de uma deliberação de ratificação ou revogação. Aberta a palavra 155 
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aos conselheiros a Conselheira Miriam, disse que é uma situação inusitada, que 156 

deveríamos levar em consideração as discussões realizadas com o grupo que 157 

aprovou a deliberação, e se manifestou pela ratificação das deliberações. A 158 

Conselheira Adriana também se colocou dizendo que na época acompanhou como 159 

munícipe as discussões do colegiado e da sociedade civil, e manifestou-se favorável 160 

a ratificação. A Conselheira Aparecida sugeriu que fosse debatido novamente o 161 

assunto com o novo grupo, e fazer uma nova votação, e apontou que o ato foi nulo, 162 

apesar de serem publicadas não tem valor e que deveria ser feita uma nova 163 

deliberação, colocou como encaminhamento pautar nova discussão. Com a palavra o 164 

Conselheiro suplente Rafael Castelari, relatou que não acompanhou o processo de 165 

legalidade, mas acompanhou o processo de discussão como professor, que os 166 

conselhos escolares, docentes e discentes não aceitaram a proposta, e que o retorno 167 

dessa discussão não é pertinente, manifestando-se favorável a ratificação, mesmo 168 

sem direito de voto. Após as considerações o Sr. Presidente encaminhou duas 169 

propostas; 1- votar pela ratificação ou revogação no dia de hoje. 2 – Pautar nova 170 

discussão. Em regime de votação a proposta 1 (votar pela ratificação ou revogação) 171 

teve a maioria dos votos. Dando continuidade o Sr. Presidente encaminhou nova 172 

votação sobre a ratificação ou revogação das deliberações, sendo 1 – Ratificação; 2 173 

– Revogação. Fazendo uso do chat foram registrados 9 votos pela ratificação, 3 votos 174 

para revogação e 2 abstenções. O Sr. Presidente salientou que, com 17 cadeiras 175 

vigentes foi atingido o quórum necessário, ficando Ratificadas as Deliberações Nº 176 

8/2020 e Nº 9/2020. Não houve manifestação contrária sobre o resultado da votação. 177 

Item 2 - Informe referente à implantação de ação de robótica em desconformidade 178 

com a Deliberação CMESO no 02/2018; O Sr. Presidente retomou o histórico das 179 

discussões já realizadas pelo Conselho de Educação, salientou que o colegiado teve 180 

ciência da intenção de implantação de empreendedorismo, robótica e educação 181 

financeira pelas redes sociais e concomitantemente teve ciência da abertura do 182 

pregão eletrônico 165/2021 em 30 de agosto de 2021, destinado ao registro de preços 183 

para contratação do Projeto “Maluquinho por Robótica“, entendendo que havia 184 

problemas no pregão, a presidência impetrou recurso Ad referendum, ato referendado 185 

pelo colegiado nas reuniões subsequentes (dispositivo previsto no regimento). O Sr. 186 
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Presidente ratificou que os projetos precisam atender a Deliberação 02/2018, e que a 187 

proposta do Projeto “Maluquinho por Robótica” não tramitou segundo a legislação 188 

vigente; e o segundo ponto de divergência foram as especificidades do edital e Termo 189 

de Referência, que estabelece a marca “Ziraldo” e direciona o modelo dos itens 190 

adquiridos. Como impetrante o Sr. Presidente informou que tomou conhecimento do 191 

provimento do recurso negado, consultando os documentos do pregão eletrônico. o 192 

Sr. Presidente destacou que a empresa vencedora do pregão, Carthago Editorial é 193 

uma editora de livros. Discorreu sobre os Kits adquiridos, fez observações e 194 

diferenciações sobre o conceito de robótica e cultura maker. Sinalizou que os kits 195 

adquiridos se aproximam da cultura maker, e não da robótica como é apresentado. 196 

Relatou que em diligência nas escolas teve acesso ao material adquirido, ponderou 197 

que do ponto de vista construtivo são Kits simples composto de peças de MDF 198 

(madeira), parafusos e outros componentes, demonstrados em foto durante a reunião.  199 

Destacou o alto custo dos Kits adquiridos com valor estimado de R$ 700,00 cada, em 200 

comparação com itens similares no mercado. Destacou que o produto adquirido é um 201 

produto licenciado, e que isso acarreta maior gasto ao poder público. Concluiu 202 

dizendo, que não está imputando responsabilidade a quem quer que seja, salientou 203 

que compete ao colegiado analisar os gastos públicos, que é importante as 204 

discussões sobre o modelo de aquisição e discutir políticas públicas antes de 205 

implementá-las, complementou que a deliberação 02/2018 não foi atendida. O Sr. 206 

Presidente informou ao colegiado que representou junto ao Ministério Público, 207 

solicitando averiguação diante dos problemas expostos. Com a palavra o Conselheiro 208 

Suplente Rafael, manifestou que a proposta pedagógica tem que ser analisada pelo 209 

conselho e os gastos devem ser analisados pelos órgãos competentes, disse que os 210 

valores realmente assustam. A Conselheira Valéria, colocou sua manifestação como 211 

cidadã, e que acompanhando agora mais de perto as reuniões se assusta como os 212 

processos acontecem de forma invertida, primeiro acontece a compra, depois 213 

avaliasse o preço, e o pior, depois a aplicabilidade pedagógica, que foi assim com a 214 

compra dos livros e agora com esse assunto, disse que tem a impressão de que se 215 

brinca com o processo educacional, salientou que precisa acontecer alguma 216 

fiscalização, ponderou que precisamos encontrar um caminho para que o processo 217 
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aconteça de forma correta, destacou que trabalha com projeto maker, e podemos 218 

fazer projeto maker com sucata, não precisa nem gastar, refletir e tentar votar antes 219 

de acontecer e não depois. O Sr. Presidente reforçou a importância da deliberação 220 

02/2018 para que os projetos sejam analisados antecipadamente, que existem vários 221 

assuntos relevantes para serem discutidos, quais sujeitos se quer formar e 222 

principalmente as questões pedagógicas, que deveriam preceder as políticas 223 

públicas. A Conselheira Miriam complementou que é importante para os conselheiros 224 

entender a nossa incumbência, para que as análises sejam feitas com 225 

responsabilidade e seriedade, e entender qual aluno queremos formar com esses 226 

projetos. Sr. Presidente registrou sua representação junto ao Ministério Público, ação 227 

que pode ser feita por qualquer munícipe pode realizar, quando existir dúvida sobre 228 

os processos públicos. Item 3 - Eleição de Presidente e Vice-Presidente do CMESO. 229 

O Sr. Presidente perguntou se existem candidatos ao posto, e anunciou que não tem 230 

intenção de continuar na presidência. A Conselheira Ana Paula Brito pediu a palavra 231 

manifestando a preocupação pela não continuidade do Presidente Alexandre, 232 

ressaltou as gestões anteriores e seu comprometimento com a educação, entende 233 

que o conselho é um espaço de construção de diálogo, zelar pelas legislações 234 

vigentes, participação da comunidade, que temos demandas a serem sanadas em 235 

consequência da pandemia, que está com muitas demandas pessoais e de trabalho, 236 

mas que se põe como candidata a presidência, pensando em um trabalho coletivo de 237 

diálogo com o poder público, e com a comunidade. A Conselheira Adriana 238 

parabenizou a presidência do Prof. Alexandre, e se colocou como candidata a vice-239 

presidenta, oferecendo seu apoio a candidatura da Conselheira Ana Paula. O Sr. 240 

Presidente informou que atendendo o regimento, a eleição é secreta atendendo ao 241 

regimento, e será usado o sistema ADoodle.org, informou que foi feito um teste 242 

durante a semana com este sistema junto aos membros, na sequência os 243 

conselheiros receberam o e-mail para realizar a votação. O Sr. Presidente solicitou 244 

para que os conselheiros confirmassem o recebimento do e-mail. Decorrido o tempo 245 

estipulado de 10 minutos o resultado foi de 9 (nove) votos para a chapa inscrita, 3 246 

pessoas não votaram e 5 pessoas não se manifestaram na eleição. Considerando que 247 

temos 17 cadeiras vigentes foi obtida a maioria absoluta. O Sr. Presidente consultou 248 
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o colegiado sobre o processo de votação, não havendo manifestação contrária, 249 

considerou eleitas as duas candidatas, desejou sucesso na nova gestão e ressaltou a 250 

responsabilidade dessa experiência engrandecedora. A Conselheira Miriam também 251 

manifestou seu agradecimento aos membros e desejou de sucesso as novas eleitas. 252 

Item 4) O Sr. Presidente declarou empossada a nova gestão composta pelas Prof. 253 

Ana Paula e Adriana em atendimento ao regimento. A Pesidenta empossada Ana 254 

Paula agradeceu o apoio dos conselheiros que votaram, reforçou ter a consciência da 255 

responsabilidade e desafio deste trabalho, reiterou a intenção do diálogo com poder 256 

público e Secretaria de Educação e da necessidade de desenvolver um trabalho 257 

conjunto, pensando nas necessidades e demandas da rede municipal de Sorocaba, 258 

agradeceu a nova parceria com a Prof. Adriana nesta jornada. A Prof. Adriana também 259 

agradeceu ao apoio dos conselheiros, agradeceu aos Conselheiros Alexandre e 260 

Miriam pela excelente gestão frente ao CMSO e reafirmou seu apoio a Presidenta Ana 261 

em uma gestão democrática e aberta ao diálogo. III. ENCERRAMENTO. Nada mais 262 

havendo a ser tratado nessa data, o Conselheiro Alexandre da Silva Simões encerrou 263 

a presente reunião. Nada mais havendo a relatar, eu, Adriana Santos Pinto, lavrei a 264 

presente ata, que, após lida e aprovada, seguirá assinada por mim e pelos demais 265 

presentes. Sorocaba, 22 de março de 266 

2022._______________________________________________________________267 

___________________________________________________________________268 

___________________________________________________________________269 

___________________________________________________________________270 

___________________________________________________________________271 

___________________________________________________________________272 

_ 273 


