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Ata da 611ª reunião ordinária do Conselho Municipal de Educação de Sorocaba 1 

(CMESO), realizada aos dezessete de maio de dois mil e vinte e dois, com o uso da 2 

ferramenta virtual Google Meet, link: https://meet.google.com/cyk-bxeg-sae. A 3 

reunião iniciou-se às 9h15, sob a Presidência da Profa. Dra. Ana Paula Souza Brito, que 4 

abriu os trabalhos agradecendo a participação de todas e todos e dando boas-vindas 5 

para a Conselheira Izaura Mendes Rosa Maganhato, que será empossada ao final da 6 

reunião de hoje. I. EXPEDIENTE. 1)Verificação das presenças. Confirmado o quórum, 7 

registramos a participação na videoconferência dos(as) conselheiros(as): Titulares. 8 

Adriana Santos Pinto, Ana Paula Souza Brito, Andrea Picanço Souza Tichy, Angélica 9 

Lacerda Cardoso, Aparecida Ferreira da Silva Gutierrez, Denilson de Camargo Mirim, 10 

Elaine Cristina Nochelli Braz, Izaura Mendes Rosa Maganhato, Joyce de Oliveira 11 

Campos, Lauren Delgado M. Cazerta, Marilia Maria Rodrigues de Almeida Barreto, 12 

Marinês Christofani, Miriam Cecilia Facci, Petula Ramanauskas Santorum e Silva, 13 

Priscila Cristina Gaspar Diogo e Valéria de Fátima de Moura Ferrette. Ausência 14 

justificada: Conselheira Rosangela Quequetto de Andrade Almeida. O link de acesso foi 15 

tornado público juntamente com a pauta da reunião, disponibilizada aos membros do 16 

colegiado, no site do CMESO (www.cmeso.org), e compartilhado em grupos e redes 17 

sociais. A reunião foi transmitida ao vivo por meio do canal do CMESO no YouTube 18 

(https://www.youtube.com/c/cmeso). Uma vez verificadas as presenças, passou-se 19 

para a leitura da ata da 609ª reunião do colegiado que, após observações quanto a 20 

necessidade de revisão gramatical, foi aprovada por unanimidade. 2) Palavra da 21 

Presidência. A Profa. Ana Paula, com a palavra, realizou os seguintes comunicados: 1) 22 

Deu ciência a todos sobre o pagamento da anuidade da UNCME (União Nacional dos 23 

Conselhos Municipais de Educação), realizado pela Secretaria da Educação, 24 

agradecendo ao Secretário Márcio pela iniciativa; 2) Informou que no próximo dia vinte 25 

de maio, às 19h, haverá uma audiência pública, na Câmara Municipal, cujo tema é “A 26 

Sobrevivência da Pessoa Trans na Sociedade Sorocabana”. O evento conta com o apoio 27 

do Conselho Municipal dos Direitos LGBT, do Conselho Tutelar, dos Conselhos 28 

Municipais de Educação e Saúde, além da vereadora de São Paulo, Érika Hilton. Diante 29 

da impossibilidade de comparecimento da presidenta ao evento, Adriana, na condição 30 

de vice-presidenta, tentará se organizar para representar o colegiado; 3) Solicitou 31 

atenção dos conselheiros em relação a avaliação do link criado com o objetivo de 32 

levantar demandas e construir dados sobre a realidade das unidades educacionais, 33 

com o objetivo de possibilitar o desenvolvimento de ações em nível de SEDU e CMESO. 34 

O link deverá trazer maiores informações sobre quais poderiam ser essas demandas e 35 

ainda sobre a importância de que os dados sejam construídos com ampla participação 36 
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da comunidade, antes de ser encaminhado para as diferentes unidades; 4) Socializou 37 

uma solicitação, dirigida ao CMESO, por parte de uma mãe, para a designação de um 38 

profissional de apoio ao seu filho diagnosticado com T.E.A.. A solicitação foi 39 

encaminhada aos cuidados da Conselheira Joyce para as providências cabíveis e a 40 

problemática já foi debatida com o Secretário da Educação; 5) Informou que as equipes 41 

gestoras das unidades escolares estão solicitando atitudes do CMESO quanto a decisão 42 

do Prefeito Municipal de recolher um livro de literatura infantil que está disponível na 43 

rede municipal desde o ano de 2012, após parceria da Secretaria com o “Instituto Avisa 44 

Lá”. As solicitações pedem apoio da SEDU e respaldo para uma avaliação e 45 

acompanhamento técnico das obras que compõem e que venham a compor o acervo 46 

escolar. 3) Palavra da Vice-Presidência. A Profa. Adriana agradeceu a presença dos 47 

conselheiros e reforçou as boas-vindas para a Conselheira Izaura. Em seguida, 48 

informou que: 1) Também teve acesso ao vídeo, que circulou nas redes sociais, em que 49 

o Prefeito se refere ao livro e observa a necessidade de um olhar atento por parte da 50 

SEDU, no sentido de acolher as preocupações das equipes gestoras, posto tratar-se de 51 

um assunto delicado e que requer atenção por parte da secretaria; 2) Quanto a 52 

solicitação da mãe em relação ao profissional de apoio para seu filho, solicita 53 

devolutiva da SEDU ao CMESO, para que possamos dialogar com a família. 4) Palavra 54 

dos membros. A Conselheira Joyce de Oliveira Campos, com a palavra, 1) Buscou 55 

tranquilizar a todos sobre a questão do livro que foi alvo de críticas do prefeito, 56 

observando que hoje não há uma curadoria para a análise dos títulos e que, portanto, 57 

há a necessidade da retomada do grupo de trabalho responsável por esta análise a 58 

partir de um olhar pedagógico. 2) Informou que a Secretaria retomou as reflexões com 59 

o grupo de orientadores e que as angústias que o grupo traz são referentes ao 60 

atendimento das crianças com necessidades educacionais especiais e que, portanto, 61 

há muita expectativa para com os trabalhos da Sra. Michelle, nova chefe da Divisão de 62 

Educação Especial. Joyce informa ainda que está ciente da urgência em relação a 63 

atenção para com a área da Educação Especial. A Conselheira Aparecida Ferreira da 64 

Silva Gutierrez (Parê), por sua vez, 1) retomando a questão da análise das contas da 65 

SEDU, exercício de 2021, informou que estava na dependência da aprovação da ata da 66 

609ª reunião, que ocorreu hoje, para que ficasse demonstrado que foi pactuada a 67 

alteração no texto do parecer que reprova as contas e que essa alteração não se 68 

confunde com a justificativa do voto. Assim, em sua análise, houve uma incoerência 69 

entre o que foi deliberado e o que foi para a votação e que, portanto, tendo em vista 70 

o que preconiza o Artigo 83 do Regimento, entrará com um pedido formal para o 71 

cancelamento da votação e abertura de novas discussões. 2) Informou que na data de 72 
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ontem iniciaram as apresentações das Diretrizes da SEDU para o ano de 2023 e sugeriu 73 

que seja realizada uma reunião presencial no gabinete do secretário, para o 74 

acompanhamento da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Quanto a esta manifestação, a 75 

Presidenta do colegiado observou que está no aguardo do documento para colocar o 76 

tema da prestação de contas em pauta e que a reunião para debater a LDO pode ser 77 

viabilizada a partir da compatibilização das agendas e da possibilidade de gravação e 78 

transmissão da reunião, conforme Deliberação do CMESO. A conselheira Parê se 79 

responsabilizou em verificar uma data comum. Em seguida o Conselheiro Denilson de 80 

Camargo Mirim pediu a palavra para divulgar que estão abertas as inscrições ao 81 

processo seletivo para cursos técnicos do Instituto Federal de Educação, Ciência e 82 

Tecnologia de São Paulo, Campus Sorocaba. As inscrições estarão abertas a partir dia 83 

05/06 e a isenção da taxa de inscrição pode ser obtida até a próxima sexta-feira, dia 84 

20/05. Denilson solicita apoio de todos para uma ampla divulgação. 5) Palavra da 85 

Comunidade. A presidenta Ana Paula abriu a palavra à comunidade, no entanto, não 86 

tivemos inscritos. II. ORDEM DO DIA. 1) Alteração do recesso – Reuniões ordinárias 87 

CMESO: proposta de inserir 05/07 e 26/07 e não ter reuniões em outubro (11 a 25/07 88 

– férias da rede estadual; recesso de rede municipal: 03 a 14/10, recesso da rede 89 

estadual: 10 a 14/10).  Tendo em vista que o recesso da rede municipal será somente 90 

em outubro, em virtude dos jogos regionais e que na primeira quinzena de outubro 91 

também é recesso na rede estadual, a presidenta Ana Paula apresentou proposta de 92 

alteração do calendário de reuniões do CMESO. A proposta consiste em incluir 93 

reuniões nos dias 05 e 26 de julho e excluir do calendário as reuniões do mês de 94 

outubro de 2022, posto que o recesso pode prejudicar a participação da comunidade 95 

e de alguns conselheiros. Sobre esse tema, a Conselheira Parê observa que as férias de 96 

muitas pessoas da comunidade e mesmo dos conselheiros, independem do período 97 

letivo e que o recesso em outubro é atípico, sendo assim, é muito provável que, por 98 

questões climáticas e culturais, ocorra uma diminuição de presença nas escolas no mês 99 

de julho, independentemente do recesso. Ana Paula colocou as opções em votação, 100 

sendo: opção 1 – Aprovar a alteração proposta e opção 2 – Contrários às alterações 101 

(manter o calendário como já se encontra). A votação teve o seguinte resultado: três 102 

votos para a opção 1, onze votos para a opção 2 e uma abstenção, sendo assim, o 103 

calendário permanecerá inalterado; 2) Apresentação da composição das Câmaras; 104 

escolha dos presidentes. A presidenta Ana Paula apresentou a composição das 105 

diferentes câmaras, sendo a seguinte: a) Câmara de Educação Infantil: Adriana, Petula, 106 

Angélica, Marília, Lauren e Elaine; b) Câmara do Ensino Fundamental: Elaine, Andrea, 107 

Miriam, Parê, Priscila e Ana Paula; c) Câmara do Ensino Médio: Rosângela, Denilson, 108 
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Marinês, Alexandre, Priscila e Izaura; d) Câmara do Plano de Metas do Compromisso 109 

Todos pela Educação: Joyce, Valéria, Alexandre, Miriam e Izaura; e) Comissão de 110 

Planejamento: Ana Paula, Adriana e Valéria; f) Comissão de Legislação e Normas: 111 

Alexandre, Parê e Miriam; g) Conselho Editorial: Andrea, Rosângela e Lauren. A 112 

presidência solicitou que as câmaras definam, até a data de amanhã (18/05), seus 113 

presidentes, tendo em vista que ela e a conselheira Adriana não teriam condições de 114 

presidir o CMESO e as Câmaras ao mesmo tempo; 3) Retomada da análise do Caderno 115 

de Projetos e Programas da SEDU: Câmara da Educação Infantil e do Ensino 116 

Fundamental. Ana Paula solicita que as câmaras de Ensino Fundamental e Educação 117 

Infantil retomem a análise dos programas e projetos para uma devolutiva para a SEDU; 118 

4) Proposta para Análise das contas da Educação Municipal de Sorocaba – Exercício 119 

2022. A presidenta do colegiado observou a necessidade de uma regulamentação para 120 

a prestação de contas, no sentido de elaborar um documento norteador, cuja proposta 121 

de indicadores poderia contribuir mais adequadamente para com a análise do 122 

colegiado. Para tanto, propõe a elaboração de uma comissão para elaborar uma 123 

minuta de tal documento regulatório. A Conselheira Parê se declarou favorável à 124 

proposta e se colocou a disposição para compor a comissão. Adriana também 125 

parabenizou a gestão do colegiado pela iniciativa e reforçou a necessidade da 126 

elaboração dos indicadores que norteiem a análise, tendo em vista a importância da 127 

ação de análise das contas públicas. Miriam, concordando com as observações 128 

apontadas, lembrou que há tempos tal necessidade vem sendo apontada e que é 129 

importante que seja uma comissão plural, para que tenhamos uma visão ampliada das 130 

questões que envolvem a ação. Reforça que o colegiado foi chamado pela Corregedoria 131 

Geral da União para a realização desta análise e que, portanto, é preciso fazer da 132 

melhor forma possível. Ana Paula, condensando as manifestações das conselheiras, 133 

reitera a proposta e também propõe solicitar apoio da UNCME sobre o tema, desta 134 

forma, colocou o tema em votação, sendo que a proposta de criação de uma comissão 135 

especial para a elaboração de um documento norteador, foi aprovada por 136 

unanimidade pelos conselheiros presentes. Sendo assim, a presidenta do colegiado 137 

solicitou que as câmaras, além de escolher sua presidência, indique dois membros para 138 

a composição da comissão especial; 5) Posse da nova Conselheira: Profa. Izaura 139 

Mendes Rosa Maganhato. Diante do desligamento do conselheiro Pedro e tendo em 140 

vista a indicação da conselheira Izaura por notório saber, a partir de Decreto publicado 141 

na data de ontem (16/05/2022), a presidência declarou empossada a nova conselheira, 142 

desejando-lhe boas-vindas. Izaura, diretora efetiva da EM “Achilles de Almeida” e 143 

designada no cargo de Gestora de Desenvolvimento Educacional, por sua vez, se 144 
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apresentou e agradeceu aos presentes pela recepção e acolhida. A conselheira 145 

Angélica aproveitou a ocasião para convidar os presentes para a participação e 146 

divulgação do “Seminário Faça Bonito” referente ao “Dia Nacional de Combate ao 147 

Abuso e à Exploração Sexual Contra Crianças e Adolescentes”, promovido pela rede 148 

PETECA, referência no assunto. O Seminário ocorrerá hoje às 16h. Izaura comunicou a 149 

iniciativa que  ocorrerá com os alunos do Ensino Fundamental II, com encontros e 150 

palestras com a equipe da Escuta Qualificada do GPACI. III. ENCERRAMENTO. Nada 151 

mais havendo a ser tratado nessa data, a sra. presidenta agradeceu a participação de 152 

todas e todos na videoconferência, dando a reunião por encerrada. Nada mais 153 

restando a relatar, eu, Elaine Cristina Nochelli Braz, lavrei a presente ata, que após lida 154 

e aprovada, seguirá assinada por mim e pelos demais presentes.__________________ 155 

______________________________________________________________________ 156 

______________________________________________________________________157 

______________________________________________________________________ 158 


