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Aos cinco dias do mês de setembro de dois mil e dezenove, às treze horas e trinta 

minutos, realizou-se a Sessão Plenária nº 921, sob a presidência da Conselheira 

Presidente Sueli Aparecida de Paula Mondini. Contou com a presença das 

Conselheiras Titulares Carmen Lucia Bueno Valle, 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 Bahij Amin Aur e Fátima 

Aparecida Antonio. Justificaram ausência as Conselheiras Titulares Cristina Margareth 

de Souza Cordeiro e Marina Graziela Feldmann e os Suplentes Antônio Rodrigues da 

Silva, Helena Singer, Lourdes de Fátima Paschoaletto Possani, Luci Batista Costa Soares 

de Miranda, Lucimeire Cabral de Santana, Maria Adélia Gonçalves Ruotolo 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 falou da satisfação em 

receber o educador Eliseu Gabriel para proferir palestra sobre o Financiamento da 

Educação, Vinculação de Recursos e o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 

Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB. Na 

sequência, passa a palavra à Conselheira Marta de Betania que, após falar do seu 

prazer em recebê-lo aqui no Conselho, cita algumas das ações do vereador que tem em 

seu currículum a luta pela educação pública de qualidade. Primeiramente o professor 

Eliseu Gabriel agradece a oportunidade de estar neste Conselho para falar de um 

assunto tão importante para a Educação. Fala da desigualdade e discrepâncias que há 

entre os 27 estados da federação brasileira no referente à educação pública e o 

FUNDEB vem minimizando tamanha situação. Em seguida, faz apresentação por slides 

do quadro de recursos para a Educação, ou seja, recursos vinculados para Manutenção 

e Desenvolvimento do Ensino (MDE) citando que o governo disponibiliza 130 milhões 

para o Brasil todo. Que o município de São Paulo recolhe para o Fundo por volta de 1 

bilhão e novecentos e recebe do Fundo mais de 4 bilhões, considerando o número de 

alunos que atende. Portanto, recebe muito mais do que contribui. Fala que pelo menos 

60% dos recursos recebidos do FUNDEB deve ser destinado para os salários dos 

professores e, em nosso município é utilizado quase na sua totalidade para esse fim. 

Não existe nenhuma incorreção nesse uso, porém, caso seja interrompido, São Paulo 

vai ter problemas.  Fala sobre os impostos que compõem a cesta dos Fundos (um para 

cada Estado) na porcentagem de 20% cada. O professor enfatiza ainda, a diminuição da 

participação da União, que inicialmente participava com 18%, mas em diferentes 

momentos com a FSE, FEF e DRU, houve desvinculação de impostos e foram 

confiscados 2,9% do PIB que seriam destinados à educação. Assim, os 18% foi reduzido 

a 14,4% atualmente. Fala sobre as três PECs em tramitação com foco em FUNDEB 
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permanente pois, caso esse Fundo não permaneça depois de 2020, quando seu prazo 

se acaba, há necessidade de colocar algo em seu lugar. Em seguida, a Conselheira Sueli 

Mondini comenta que o CME tem estudado e discutido sobre este tema importante 

que está preocupando a todos os defensores da educação pública de qualidade e cita a 

outra preocupação que é a desvinculação recursos. Fala que a discussão teve início com 

a fala da Conselheira Maria Selma em junho e depois recebemos para falar sobre o 

tema os educadores Cesar Callegari em julho e Binho Marques em agosto. Que a 

finalidade dessas discussões é a elaboração de um documento de contribuição a ser 

encaminhado àqueles que podem decidir sobre o Fundo. Abrindo a palavra aos 

Conselheiros, a Conselheira Maria Selma faz observação sobre o recurso significativo 

que São Paulo recebe e diz que a quebra da vinculação será grande desastre para a 

educação, cita o problema e risco da educação a distância, comenta a Emenda 

Constitucional 95 e outra ameaça que é a Reforma Tributária. Também, sugere 

convidar representantes das Unidades Educacionais para discutir o assunto. O 

professor Eliseu fala da possibilidade de um Seminário na Câmara em parceria com o 

Conselho para dar visibilidade ao risco de ficarmos sem os recursos do Fundeb. A 

Conselheira Emília Cipriano faz alerta para a diminuição do que os municípios recebem 

do Fundo, e lembra que os professores, em sua maioria não conhecem esse Fundo e 

não estão atentos para o risco em caso de cessar tais recursos. A Conselheira Marta de 

Betania fala que a partir do Seminário podemos lançar uma Carta Pública para alertar 

os educadores e comunidade. A Conselheira Maria Selma fala da importância em 

agregar pessoas que têm interesse na qualidade da escola pública, convidando a todos: 

educadores, sindicatos, universidades, OAB, o Grupo de Conselhos da região, CACS 

FUNDEB, Todos pela Educação, e outras ONGs. A Presidente Conselheira Sueli Mondini 

ressalta a importância da presença da SME para discutirmos juntos e da Escola do 

Parlamento, agora, com novo Diretor Presidente Educador Alessandro do Nascimento 

Santos, que já sinalizou a importância de parceria em outros assuntos: 

Acompanhamento do PME e Violência nas Escolas. Foi então sugerida uma Comissão 

para preparar o Seminário, que ficou assim constituída: representando a Câmara Eliseu 

Gabriel e seus dois assessores, Maria Helena e Helvio e representando o Conselho, 

Maria Cecília, Marta de Betania, Emília Cipriano, Karen, Maria Selma, Sueli e Fatima. 

Nada mais havendo a tratar, o professor Eliseu Gabriel agradece por participar desse 

diálogo tão importante e recebe um mimo entregue pela Conselheira Marta de Betania. 

Por fim, a Presidente Conselheira Sueli Mondini agradece o palestrante convidando a 

todos para o lanche. Encerra a Sessão Plenária agradecendo a presença e colaboração 

de todos. A Ata foi lavrada por Ivani Ferreira Moura Vinhais e será assinada pelos 

Conselheiros presentes, depois de aprovada. São Paulo, 05 de setembro de 

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