
ESCLARECIMENTOS SOBRE O PROCESSO DE ELABORAÇÃO 
DO PME - SOROCABA 

  

Profissionais da educação, pesquisadores, alguns movimentos sociais e cidadãos 

engajados na discussão do Plano Municipal de Educação de Sorocaba (PME), vem a 

público registrar alguns esclarecimentos sobre o processo de elaboração deste documento, 

tendo em vista as orientações do MEC/ Governo Federal. De acordo com o Artigo 8º da 

lei referente ao Plano Nacional de Educação, aprovado em 25 de junho de 2014, cada 

município teria o prazo de 1 (um) ano para elaborar o plano de educação (com 20 metas), 

em consonância com as diretrizes, metas e estratégias previstas no PNE. Este documento 

é muito importante, uma vez que apresentará propostas para os próximos 10 anos, 

referentes a vagas em escolas, plano de carreira, salários, formação, condições de 

trabalho, atendimento aos alunos, entre outros itens que afetam diretamente todo o 

processo de desenvolvimento educacional do município. 

  

Sobre a elaboração do Plano Municipal de Educação em Sorocaba, é possível destacar 

algumas observações importantes: 

  

1. O Conselho Municipal de Educação (CME) elaborou e aprovou um Regimento 

para o processo de construção do PME, porém sem envolver a comunidade 

educativa e a sociedade civil de Sorocaba, conforme orienta a legislação e os 

documentos do MEC. 

2. Foi apenas no dia 09 de março de 2015 (há 3 meses do prazo final para entrega 

do Plano Municipal de Educação ao Governo Federal) que iniciou-se o 

processo de participação da população, entretanto através de um link. Faltou 

ampla divulgação sobre esse procedimento. 

3. O calendário para o debate das metas em forma de plenárias foi definido no dia 

02 de março de 2015. Contudo, faltou uma maior divulgação e clareza sobre as 

informações específicas referentes ao processo. Também não foram 

disponibilizados os documentos oficiais para leitura, nem elaboraram um texto 

base para a primeira discussão coletiva. 

4. A primeira plenária foi realizada no dia 11 de abril de 2015 em quatro (4) locais 

distintos da cidade, ferindo assim, o previsto no inciso I, art. 1º do próprio 

Regimento elaborado pelo Conselho Municipal de Educação (CME), Não foram 

feitas 20 plenárias, mas plenárias simultâneas em locais distantes entre si.  

5. A precariedade na divulgação/ mobilização do município e a metodologia 

adotada pelo CME, dificultou a participação e impediu a comunidade 

educativa e a sociedade civil de discutir todas as metas, de forma coletiva, 

conforme estabelece a legislação e as orientações do MEC. Além disso, durante 

somente um período de duas (2) horas, as propostas que haviam sido inscritas 

virtualmente e as propostas inscritas pelos participantes de cada plenária, foram 

analisadas, debatidas e votadas.  

6. Ao final de cada plenária, foi realizada a eleição de delegados representantes de 

diferentes segmentos para participar da segunda etapa do processo, porém, devido 



ao número pequeno de participantes, a quantidade de delegados não foi 

preenchida, (estavam previstas 240 vagas para delegados, porém foram 

preenchidas somente cerca de 36% dessas vagas). 

7. Os dados necessários para o debate das metas foram apresentados rapidamente 

durante a plenária, o que dificultou a análise aprofundada para levantamento de 

propostas pertinentes às necessidades. 

8. Questões de acessibilidade não foram garantidas no processo: não havia 

acesso de rampa, previsão de intérpretes de Libras, materiais adaptados e outros 

recursos necessários.  

9. As propostas aprovadas no dia 11 de abril (primeira plenária) foram divulgadas 

apenas no dia 24 de abril, às 15h. Porém, a plenária final estava agendada para 25 

de abril, às 8h. Essa ação impediu a análise das propostas com antecedência e 

o fortalecimento dos delegados, visto a responsabilidade desses sujeitos na 

representatividade dos interesses dos cidadãos do município.  

10. No desenvolvimento da última plenária, dia 25 de abril de 2015, estavam 

presentes cerca de 70 delegados, sendo 18 membros natos (ou seja, não escolhidos 

por eleição). Importante enfatizar o número previsto em Regimento: 268 

delegados (240 eleitos em plenárias e 18 indicados). Assim, tínhamos apenas ¼ 

(um quarto) do número de representantes.  

11. Neste encontro do dia 25 de abril, foram apresentadas todas as observações aqui 

destacadas, sobre o processo de organização e elaboração do PME. A presidente 

do CME colocou todas as questões em votação e aprovou-se, assim, a análise 

e alterações do Regimento, com a finalidade de propor um novo cronograma e 

uma nova metodologia de trabalho, que envolvesse, de fato, a participação da 

comunidade educativa e sociedade civil. Porém, no encaminhamento dessa ação, 

o CME, sem esclarecimentos pontuais, suspendeu a plenária por tempo 

indeterminado. 
12. O Sindicato dos Servidores Públicos (com a participação de outras entidades e 

instituições) entrará com uma medida judicial solicitando a impugnação de todas 

as atividades já realizadas, apresentando a solicitação de um processo que seja 

pautado pela mobilização e participação popular na elaboração e análise de todas 

as metas, uma vez que este Plano impactará diretamente o desenvolvimento dos 

processos educativos do município, bem como as condições de trabalho dos 

profissionais da educação. 

  

  

PARTICIPEM DO MOVIMENTO EM PROL DA 

DEMOCRATIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL 

NA ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.  

O INVESTIMENTO DAS VERBAS PÚBLICAS DEVE SER 

DISCUTIDO COLETIVAMENTE. 

 


