
 

 
 
 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

 

ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA 922 DO CONSELHO PLENO 
 

01 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

08 

09 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

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

realizou-se a Sessão Plenária nº 922, sob a presidência da Conselheira Presidente Sueli 

Aparecida de Paula Mondini. Contou com a presença das Conselheiras Titulares 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 Antônio Rodrigues 

da Silva, Bahij Amin Aur, Fátima Aparecida Antonio, Luci Batista Costa Soares de Miranda e 

Silvana Lucena dos Santos Drago. Justificaram ausência a Conselheira Titular Carmen Lúcia 

Bueno Valle e os Suplentes Helena Singer, Lourdes de Fátima Paschoaletto Possani, 

Lucimeire Cabral de Santana e Maria Adélia Gonçalves Ruotolo. No Expediente da 

Presidência, a Conselheira Sueli Mondini deu as boas-vindas a todos, declarou aberta a 

Sessão Plenária e colocou em discussão a Ata da Sessão Ordinária nº 921 de 05.09.19 que 

foi aprovada. Em seguida, passou aos avisos e comunicados: 1. Comunicou que o 

Seminário sobre o FUNDEB em parceria com o Presidente da Comissão de Educação e 

Cultura da Câmara Municipal está agendado para o dia 18/10 às 13h30 (6ª feira) na 

Câmara. Falou que hoje, no período da manhã, participou da reunião do Grupo de 

Trabalho sobre o Seminário e foi muito proveitosa, na ocasião, formou-se a composição da 

mesa de debate:  César Callegari ou Binho Marques; Fernando Abrucio da FGV e  Mozart 

Neves do Instituto Ayrton Senna, com a mediação do Alexsandro do Nascimento Santos - 

atual Diretor Presidente da Escola do Parlamento. Será preparado pelo Conselho Ofício 

contando a trajetória de discussões aqui realizadas sobre o tema e, enviado à Câmara para 

complementar e ser encaminhado aos parceiros. A próxima reunião será no dia 26/09 com 

ao mediador. Passando ao Expediente dos Conselheiros: a Conselheira Maria Selma falou 

da Proposta de emenda constitucional PEC 45/2019. Para as alterações em andamento, há 

necessidade de estudo detalhado e acompanhamento por todos. Informa ainda, que 

recebeu um convite da SME - COCEU, da servidora Elaine, uma das diretoras da COCEU, 

que acompanha Escola de Tempo Integral para participar do evento sobre a Instrução 

Normativa. Comenta que houve uma discussão muito interessante, achou que foi um 

debate produtivo e construtivo. A Conselheira Luci fala sobre o EducPenha que teve o 

privilégio em receber a Presidente deste Conselho Profa. Sueli Mondini. Relata a 

importância da visita da nossa Presidente e que todos lhe receberam com muito carinho, 

enfatizando que o evento foi um sucesso, pois traz a qualidade dos projetos desenvolvidos 

na Rede.  A Conselheira Sueli Mondini agradeceu o convite, ressaltou a qualidade dos 

projetos apresentados e a presença de muitos educadores dispostos a socializar seus 

trabalhos.  A Conselheira Emília Cipriano comentou que ontem levou suas alunas à EMEI 

D. Leopoldina e que as alunas fizeram uma filmagem para compor seus trabalhos de 

Mestrado. Diz que a visita foi muito interessante e lhe chamou a atenção o Conselho 

Mirim, quando perguntou a uma criança, de  cinco anos, o porquê de estar ali. Ela lhe 
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respondeu que estava no Conselho para defender sua vida e também defender a vida dos 

seus amigos. A Conselheira conta que ficou bastante emocionada com a desenvoltura 

daquela criança. Na sequência, a Presidente Conselheira Sueli Mondini recepciona o 

Secretário Municipal de Educação Bruno Caetano, salientando que estavam lhe esperando 

e externa a satisfação de contar com sua presença aqui neste Conselho. Lembra que este 

Colegiado trabalha sempre em parceria com a SME. O Secretário agradece pelo convite e 

apresenta desculpas por não ter comparecido anteriormente, fala do prazer em conhecer 

todos os membros deste Colegiado ressaltando o respeito, pois com o Conselho quer ter a 

melhor relação possível. Compartilha com o Conselho os desafios com o cargo que ocupa 

há dois meses:  o primeiro desafio é a Inclusão, ou seja, o acesso de todos à escola pública, 

o segundo desafio é o foco na qualidade do ensino e o terceiro desafio é a melhoria na 

gestão. Fala do seu jeito de trabalhar, uma vez que gosta do contato pessoal, de ter uma 

interação grande com as unidades educacionais. Que diariamente visita uma unidade 

como primeira ação do dia, sem acompanhamento do cerimonial e fotógrafos. Entende 

que precisa sanar problemas da infraestrutura como parte do desafio de ter para todos 

uma educação de qualidade. Fala ainda, da questão desafiante de inclusão de estudantes 

com deficiência e da Educação de Jovens e Adultos (EJA). Fala de melhoria na gestão da 

SME, pois é inadmissível faltar algo em unidade educacional porque não houve licitação. 

Pretende trazer mais tecnologias para as escolas e informa que está acontecendo 

mensalmente a Mesa de Negociação com os sindicatos.  Termina sua fala agradecendo a 

todos e reforçando os pilares: Acesso/Inclusão, Qualidade e Gestão. A Presidente Sueli 

Mondini agradece e abre a fala aos Conselheiros. A Conselheira Marina Graziela, 

Presidente da CEB se apresenta como representante da Comunidade e faz um breve relato 

enquanto professora universitária. Fala do prazer em fazer parte deste Colegiado e dos 

desafios para construir e contribuir sempre com o conhecimento. Ressalta os desafios da 

escola pública e lhe parabeniza desejando uma boa administração frente à SME.  A 

Conselheira Maria Selma dá as boas vindas e se apresenta também como representante 

da Comunidade e Presidente da CNPAE. Comenta que a Câmara tem feito estudos os quais 

serão encaminhados, oportunamente, à SME: sobre Violência nas Escolas que resultou em 

uma Recomendação e Indicadores de Qualidade para contribuição à Comissão de Câmaras 

que trata do assunto.  A Conselheira Luci dá as boas vindas e diz que se sente feliz por 

fazer parte deste Conselho e deseja sucesso no trabalho frente à Secretaria de Educação. 

Fala das visitas do Secretário às escolas e enaltece sua simplicidade, seu carinho pelas 

crianças e a reciprocidade. A Conselheira Marta de Betania agradece a presença e elogia a 

postura de se colocar a frente da educação. Diz que não adianta incluir se não houver 

qualidade. Diz ainda, que a Educação Integral é mal compreendida até mesmo pelas 

pessoas que querem implantá-la, pois a educação tem que ser integral 

independentemente da ampliação do tempo de permanência na escola. Conclui 

questionando como ele vê a arte na educação e ressalta que a depender do bom discurso 

que ouviu do Secretário, haverá dias melhores na educação. A Conselheira Karen diz que 

representa aqui o Poder Público e fala da sua trajetória. Enfatiza que admira suas metas 
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voltadas aos desafios a serviço de uma educação de qualidade. Fala da importância de 

preservação do FUNDEB, considerando o elevado número de vagas criadas nos últimos 

anos, contando com esses recursos. A Conselheira Maria Cecília felicita o Secretário, fala 

que é Diretora da EMEF José Dias da Silveira e espera ter o prazer de receber sua visita. 

Fala dos desafios da educação e enfatiza os direitos preservados, que só a educação pode 

mudar a desigualdade social dos meninos e meninas da periferia, caso contrário, a 

desigualdade não irá acabar. Solicita que o Secretário tenha atenção especial para as 

Metas o PME. A Conselheira Emília Cipriano também traça sua trajetória e diz que aqui no 

Conselho representa o Magistério, que tem orgulho de fazer parte deste Colegiado. Fala 

sobre os estudos na CEB, e sobre as Comissões Intercâmaras constituídas pela Presidente 

em que estão discutindo alguns projetos entre eles o Currículo, os Indicadores de 

Qualidade, o Regimento Escolar e outros. Fala da experiência que é fundamental, da 

importância dos princípios e da responsabilidade enquanto professores. Diz que temos a 

coragem para trabalharmos juntos em prol de uma educação de qualidade. Parabeniza e 

diz que seu discurso foi cativante. A Conselheira Silvana se apresenta e diz que a maior 

preocupação quando havia troca de Secretário era saber se o novo que tomaria posse se 

preocuparia com a inclusão de qualidade. Diz que ficou feliz com sua fala e acredita que 

haverá sempre um olhar diferenciado no que tange à Educação Inclusiva de estudantes 

com deficiência A Conselheira Fátima Antonio agradece sua vinda ao Conselho, 

parabeniza pelo discurso tão claro e principalmente da maneira em lidar com as escolas, 

se interagindo com a realidade no chão da escola. Diz que deve ser encarado como política 

de Estado e que ele deve se manter firme na escuta das equipes. A Conselheira Cristina 

Cordeiro agrade sua presença e elogia a sua simplicidade, diz que com simplicidade se 

chega muito mais longe. Pede para ele estar à frente dos assuntos ligados à violência, 

principalmente violência sexual contra crianças e adolescentes. O Conselheiro Antônio 

cumprimenta e diz que já lhe conhecia na Câmara Municipal. Fala que atualmente presta 

Assessoria na Câmara a um vereador e que está tentando fazer um trabalho junto às 

escolas públicas. Parabeniza pelo seu desempenho na SME. O Conselheiro Amin se 

apresenta e subscreve as palavras dos Conselheiros que o antecederam. Diz que um ponto 

ficou pendente, que é a ameaça que a educação constantemente sofre -  a ameaça 

ideológica que é muito grave, a Escola sem Partido. E gostaria de ouvi-lo sobre o assunto. 

Parabeniza sua fala e sua postura. O Secretário diz que esse tipo de discurso não faz efeito 

em São Paulo e que não há abertura nem na Secretaria nem no Gabinete do Prefeito. 

Responde aos demais questionamentos e deixa os seus contatos, conclui agradecendo a 

colaboração de todos os Conselheiros presentes. A Conselheira Maria Selma faz um 

convite para o manifesto em Brasília em defesa do Financiamento da Educação, FUNDEB 

Permanente, manutenção da vinculação e a Reforma Tributária, no dia 02/10. O 

Secretário agradece o convite. A Presidente Conselheira Sueli Mondini informa sobre o 

Seminário com o tema FUNDEB, em parceria com o Presidente da Comissão de Educação e 

Cultura que acontecerá na Câmara de Vereadores à tarde do dia 18/10 e conta com sua 

presença na Mesa de Abertura. Informa que será enviado o convite com a programação. 
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Agradece pela disponibilidade de comparecer ao Conselho, sua transparência ao falar dos 

desafios e coloca o Conselho a sua disposição, 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, 12 de setembro de 2019 ................................. 
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