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Aos vinte e um dias do mês de março de dois mil e dezenove às quinze horas e trinta minutos 

realizou-se a Sessão Plenária nº 900, sob a presidência da Conselheira Presidente Sueli 

Aparecida de Paula Mondini. Contou com a presença dos Conselheiros Titulares Carmen Lúcia 

Bueno Valle, Cristina Margareth de Souza Cordeiro, Emília Maria Bezerra Cipriano Castro 

Sanches, Karen Martins de Andrade, Maria Cecília Carlini Macedo Vaz, Maria Selma de Moraes 

Rocha e Marta de Betania Juliano e dos Suplentes Fátima Aparecida Antônio, Luci Batista Costa 

Soares de Miranda, Lucimeire Cabral de Santana e Maria Adélia Gonçalves Ruotolo. 

Justificaram a ausência a Conselheira Titular Marina Graziela Feldmann e os Suplentes Antônio 

Rodrigues da Silva, Bahij Amin Aur, Helena Singer, Lourdes de Fátima Paschoaletto Possani e 

Silvana Lucena dos Santos Drago. No Expediente da Presidência, a Conselheira Sueli Mondini 

deu as boas-vindas a todos, declarou aberta a Sessão Plenária e colocou em discussão as Atas 

das Sessões Ordinárias nº 898 de 07.03.19 e nº 899 de 14.03.19 que foram aprovadas. Em 

seguida, a Presidente Sueli Mondini passou à Ordem do Dia, transferindo a presidência, por 

motivo de relatoria, à Vice-Presidente Conselheira Carmen Lúcia Bueno Valle que colocou em 

discussão a apresentação do documento: 1. Protocolo CME nº 07/19 – Interessado: Escola 

Municipal de Educação Profissional e Saúde Pública Prof. Makiguti – DRE Guaianases.  

Assunto: Alteração Regimental. Relatoras: Conselheiras Sueli Aparecida de Paula Mondini e 

Maria Cecília Carlini Macedo Vaz. A Conselheira Sueli Mondini tece comentários sobre a 

proposta de alteração regimental da escola, frisando que o referido documento foi analisado 

pelas duas Câmaras CEB e CNPAE. Assim sendo, a Conselheira Maria Cecília faz a leitura do 

novo texto. Posto em discussão, o Parecer é aprovado pelos conselheiros presentes com a 

seguinte Conclusão: “Considerando que as normas sobre a matéria foram atendidas, aprova-se 

a Alteração Regimental proposta, ficando vigente o Novo Regimento Escolar da Escola 

Municipal de Educação Profissional e Saúde Pública Prof. Makiguti, excepcionalmente, com 

efeitos para o ano letivo de 2019”. Na sequência, a Conselheira Carmen Lúcia devolve a 

presidência a Conselheira Sueli Mondini que dando continuidade aos trabalhos passa ao 

Expediente da Presidência com os avisos e comunicados: 1. Comunica o recebimento da carta 

encaminhada à Presidência deste Conselho pela Conselheira Maria Selma, Presidente da 

CNPAE, explicitando o trabalho que a Câmara está desenvolvendo sobre o tema “Violência nas 

Escolas” e pretende apresentar, oportunamente, em sessão plenária. O documento traz a 

proposta de contato institucional com a UNESCO e com o Secretário Municipal de Educação Sr. 

João Cury Neto, visando discutir proposta de parceria para produção e difusão do material 

(caderno, podcast e vídeo) com o intuito de compartilhar com as comunidades educacionais; 

2. Informa que a posse dos Conselheiros Eméritos João Gualberto de Carvalho Meneses e 

Maria Auxiliadora Albergaria Pereira Raveli está agendada para dia 11/04 e haverá convite a 

todos os Diretores Regionais de Educação; 3. Fala sobre a necessidade de atualização de 

normas deste Conselho, em especial, Diretrizes para o Regimento Escolar de Educação Infantil, 
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ressaltando que as normas vigentes trazem os mesmos itens contidos para o Ensino 

Fundamental;  4. Outra norma a ser revista é a que trata de Exigência mínima para docência no 

município. Os Editais para Concursos Públicos trazem listados poucos cursos que habilitam o 

candidato. Tem-se notado que, às vezes, surgem problemas por falta de especificação no 

nome do curso em determinada área da graduação. Informa que o CEE está realizando um 

levantamento de cursos e já fez contato com a Conselheira Gislaine que pesquisou o assunto e 

podemos fazer uso dessa nova listagem de cursos para recomendação à SME para os Editais. 

Comunica que serão constituídas duas Comissões com representantes das duas Câmaras para 

tratar dos dois assuntos; 5. Lembra que, quanto ao agendamento para o encontro do Grupo de 

Conselhos da Região Metropolitana, há necessidade de fecharmos a Pauta. A Conselheira 

Maria Selma entende que devemos dar continuidade ao tema iniciado na reunião anterior: 

Violência nas Escolas e a Conselheira Cristina Cordeiro sugere que seja iniciada a discussão 

sobre Regimento do Conselho, considerando ser o tema indicado desde os primeiros 

encontros. O assunto voltará em sessão futura; 6. Informa que recebeu informação de que os 

processos de autorização de funcionamento de unidades privadas de educação infantil serão 

inseridos no Sistema Eletrônico de Informações - SEI. Entende que, com a adaptação ao novo 

sistema, não estamos recebendo, com frequência, Recursos aqui no Conselho. No Expediente 

dos Conselheiros: A Conselheira Maria Selma enfatiza que a carta encaminhada à Presidente 

Sueli Mondini vem explicitar o que está sendo trabalhado na CNPAE e diz que, conforme 

solicitado pela Presidente Sueli Mondini, estão na CNPAE, construindo um texto para a 

apresentação em Sessão Plenária. Faz citação a respeito de comentários sobre violências: 

“falar de violências desperta violência”, entende que isso não é verdade, pois falar de violência 

desconstrói o pensamento violento. Acredita ser interessante e participativo convidar 

universidades, sindicatos e a UNESCO para debater o assunto neste Conselho e a necessidade 

de parceria com a SME. A Conselheira Sueli Mondini argumenta que precisa de documento 

consistente para levar ao Secretário. Pelo que foi colocado, a proposta é solicitar apoio da SME 

para, por meio do PRODOC contratar a UNESCO, liberar verba e equipamentos para publicação 

do caderno, produção do vídeo e de podcast e depois do material pronto, divulgar junto às 

unidades educacionais. Se a SME tiver caminhando na mesma direção, entende que não 

haverá problema. A Conselheira Marta de Betania questiona quanto ao ponto de vista prático 

se a SME tem interesse em participar desse trabalho e se esse projeto está de acordo com os 

trabalhos desenvolvidos pela Rede. A Conselheira Luci diz que em relação ao assunto não sabe 

falar qual a linha que a Secretaria de Educação está trabalhando, mas entende que não há 

empecilho para o Secretário analisar o projeto.  A Conselheira Sueli Mondini questiona como 

será o contato com a UNESCO. A Conselheira Cristina Cordeiro fala da possibilidade de 

convidar a UNESCO para participar da preparação de material da CNPAE. Diz que, com seu 

trabalho no Instituto Liberta, tem contato com representante da UNESCO aqui de São Paulo e 

por isso, há possibilidade do convite. A Conselheira Maria Selma, fala que o texto está sendo 

elaborado por um viés positivo e por esta razão, entende interessante trazer a UNESCO e 

outros especialistas para conversar e conclui que se a SME não aceitar a proposta, tudo bem, 

pois o importante é que foi feito com a melhor das intenções. O assunto foi objeto de 
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discussão pelos conselheiros presentes. Na sequência, a Conselheira Karen informa sobre o 

avanço do programa “Portas Abertas” iniciativa da SME e da SMDHC, voltado ao ensino de 

Português para imigrantes.  Diz que é gratificante o sucesso desse projeto.  A Conselheira 

Maria Selma se compromete a encaminhar o texto sobre Violência nas Escolas para a 

Presidente Sueli Mondini para nova discussão em Plenária e o texto contendo os 7 eixos sobre 

Violência para envio ao Grupo de Conselhos com vista à discussão em seus municípios e 

contribuições para o próximo encontro pré-agendada para o dia 25 de abril. Por fim, 

considerando nada mais havendo a tratar, a Presidente Sueli Mondini encerra a sessão, 

agradecendo a presença de todos. A Ata foi lavrada por Ivani Ferreira Moura Vinhais e será 

assinada pelos Conselheiros presentes, depois de aprovada. São Paulo, 21 de março de 

2019........................................... 
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