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Aos onze dias do mês de abril de dois mil e dezenove às quinze horas e trinta minutos 

realizou-se a Sessão Plenária nº 903, sob a presidência da Conselheira Presidente Sueli 

Aparecida de Paula Mondini, Sessão Solene de posse de Conselheiros Eméritos. 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, Marina Graziela Feldmann 

e Marta de Betania Juliano e dos Suplentes Bahij Amin Aur, Fátima Aparecida Antônio, Luci 

Batista Costa Soares de Miranda, Lucimeire Cabral de Santana, Maria Adélia Gonçalves 

Ruotolo e Silvana Lucena dos Santos Drago. Justificaram a ausência os Suplentes Antônio 

Rodrigues da Silva, Helena Singer e Lourdes de Fátima Paschoaletto Possani. A Presidente 

Sueli Mondini com boas-vindas a todos, declara aberta a sessão. Fala da sua tripla satisfação 

em presidir a sessão: a posse dos Conselheiros Eméritos Prof. João Gualberto de Carvalho 

Meneses e a Profa. Maria Auxiliadora Albergaria Pereira Raveli que, mais do que 

profissionais competentes e com atuação importante para a educação que, muito 

contribuíram durante o longo tempo que permaneceram neste Conselho, mas pela 

compreensão do papel e atribuições de um Conselho de Educação. Com certeza 

continuarão contribuindo. Fala ainda da satisfação com a presença do novo Secretário 

Municipal de Educação Sr. João Cury Neto, que tem apoiado as ações deste Colegiado e dos 

Diretores Regionais de Educação, lembrando que as sessões plenárias são abertas e a 

presença desses profissionais aproxima a ação do Conselho à realidade do Sistema. 

Cumprimenta ainda o Secretário Adjunto Sr. Daniel De Bonis que é um grande parceiro e a 

Ex-Conselheira Hilda Piaulino que tem possibilidade de retorno. Em seguida, passa a palavra 

ao Senhor Secretário que fala da felicidade em estar aqui e enaltece o espaço do Conselho, 

diz que o CME tem voz ativa e há grande parceria com a SME. Cumprimenta a Vice-

Presidente Conselheira Carmen Lúcia e faz comentários que já trabalharam juntos na SEE e 

a Presidente Sueli Mondini com quem tem mantido contato. Enaltece a homenagem 

dizendo que deve ser feita em vida, dirigindo-se aos dois Conselheiros Eméritos e cita a 

letra da música: “Quando Eu Me Chamar Saudade” de Nelson Gonçalves. Tece comentários 

sobre sua atuação frente à SME, fala dos Secretários anteriores que trouxeram grandes 

contribuições para a educação municipal, fazendo o melhor à época e cita a frase de 

Fernando Henrique Cardoso: “As coisas boas se dão por acumulação”. Finalizando, coloca-

se à disposição do Conselho Municipal de Educação. A Presidente Sueli Mondini passa a 

palavra à Conselheira Maria Selma Presidente da CNPAE que cumprimenta o Secretário, os 

Conselheiros Eméritos e demais presentes. Faz referência à Presidente Sueli Mondini 

ressaltando que muito contribuiu para que esse momento acontecesse. Fala da educação 

pública que não é feita pelos governantes e sim por todos nós. Enfatiza as conquistas na 
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educação que essa cidade conseguiu desenvolver através de experiências éticas e 

democráticas. Fala da expansão das ações deste Conselho com o trabalho coletivo muito 

importante na conduta cotidiana, principalmente na seriedade, no saber respeitar a todos. 

Tudo isso é o espaço do afeto, pois vivemos laços que são exemplos para nossa história. 

Exalta que esse é um momento significativo de grande alegria em receber os Conselheiros 

de volta, e agora, como Eméritos. Fala das suas contribuições nas discussões e da 

importância da convivência respeitosa e afetiva que tivemos.  Acredita que uma sociedade 

não sobrevive se não abraçarmos nossos amigos. A Conselheira Sueli Mondini passa a 

palavra à Conselheira Marina Graziela Presidente da CEB, que cumprimenta o Secretário, a 

Presidente Sueli Mondini, os Eméritos e os demais presentes. Fala da alegria em receber o 

convite para recepcioná-los neste ato tão solene. Enfatiza que falar da vida do Prof. João 

Gualberto e da Profa. Maria Auxiliadora é significado de amor. Traça a trajetória profissional 

do Prof. João Gualberto que representa um grupo de educadores de grande porte. Fala da 

convivência principalmente quando ele foi Presidente deste Conselho e enaltece sua 

elegância e acima de tudo o seu bom humor. Em referência à Profa. Maria Auxiliadora diz 

que a convivência nasceu aqui no Conselho e é possuidora de profundo conhecimento na 

educação. Agradece pela sua competência e os ensinamentos. Cita o ditado italiano: 

“Aquilo que não se comunga não se repete”. Agradece ao Secretário por nos dar a honra da 

sua presença. Na sequência, a Presidente convida a Conselheira Carmen Lúcia para leitura 

do Termo de Posse e os dois Eméritos assinam o Livro de Posse. A Conselheira Sueli 

Mondini passa a palavra ao Prof. João Gualberto que agradece a homenagem, fala que 

somos todos colegas do magistério e diz que está muito envaidecido com a presença do 

Secretário. Cumprimenta a colega Maria Auxiliadora, agradece à Conselheira Presidente 

Sueli Mondini e os demais presentes. Diz que a história desse Conselho é bem semelhante à 

história de São Paulo, fala da sua trajetória nesses 25 anos no Conselho Municipal de 

Educação e da honra em ter ocupado o cargo de Presidente. A Conselheira Sueli Mondini 

passa a palavra à Emérita Maria Auxiliadora que cumprimenta o Secretário, a Presidente 

deste Conselho e faz destaque aos Diretores Regionais de Educação. Cita as palavras da 

Conselheira Marina quando diz que ela é uma pessoa aguerrida. Enfatiza que devemos fazer 

o embate sem combate. Acredita que temos que lutar pelas ideias. Valoriza a família dentro 

da escola e vê a importância em dar espaço à sociedade. Enaltece a educação infantil na 

Prefeitura de São Paulo que é considerada de boa qualidade. Faz elogios aos professores de 

educação infantil, pois são esforçados e estão sempre estudando e cada vez mais 

capacitados.  Agradece a todos por estar aqui recebendo essa homenagem, reconhecendo o 

trabalho da Presidente para que essa ideia se concretizasse. A Presidente Conselheira Sueli 

Mondini passa a palavra à Conselheira Marta de Betania que faz elogios à fala do 

Secretário, parabeniza os homenageados e, com emoção nos brinda com o soneto “Ora 

direis ouvir estrelas” da coletânea de sonetos “Via – Lactea” do poeta Olavo Bilac. A 

Conselheira Emília Cipriano fala que cada um tem uma história, mas esses dois 

homenageados têm uma história muito especial e que estavam fazendo muita falta. Faz o 

encerramento ecoando a música: “Viver e não ter a vergonha de ser feliz”, do compositor 
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Gonzaguinha. Por fim, considerando nada mais 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, 11 de 

abril de 2019................................ 
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