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Aos cinco dias do mês de dezembro de dois mil e dezenove, às quinze horas e trinta 

minutos, realizou-se a Sessão Plenária nº 934, sob a presidência da Conselheira 

Presidente Sueli Aparecida de Paula Mondini. Contou com a presença dos Conselheiros 

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, Marta de Betania Juliano e dos Suplentes Bahij 

Amin Aur, Fátima Aparecida Antonio, Helena Singer, Lucimeire Cabral de Santana, Maria 

Adélia Gonçalves Ruotolo e Silvana Lucena dos Santos Drago. Justificaram ausência a 

Conselheira Titular Carmen Lucia Bueno Valle e os Suplentes Antonio Rodrigues da Silva, 

Lourdes de Fátima Paschoaletto Possani, Luci Batista Costa Soares de Miranda. 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 

933, de 28.11.2019 que foi aprovada. No Expediente da Presidência, a Presidente 

Conselheira Sueli Mondini passou aos Avisos e Comunicados: 1. A Secretaria Municipal de 

Educação – SME encaminhou dois processos solicitando pareceres deste Conselho para 

ainda este ano, sendo necessária sessão extraordinária: Novo Ensino Médio e Educação 

Alimentar e Nutricional. A sessão extraordinária, conforme estabelecido pelo grupo, será 

no dia 10/12 no mesmo horário, a partir das 13h30. A sessão agendada anteriormente 

para o dia 19/12 será antecipada para o dia 17/12, também no horário das 13h30. No 

Expediente dos Conselheiros: a Conselheira Maria Cecília informou que, após o último 

episódio de extrema violência na Comunidade de Paraisópolis, que resultou no óbito de 9 

adolescentes, a Unidade Escolar em que atua está abalada, considerando que a UE conta 

com 42% dos estudantes residentes na comunidade. Todo o pesar é resultado de uma 

tragédia, da naturalização da violência contra o negro e pobre. A Conselheira Selma 

acrescenta que o ouvidor da Polícia Militar está recebendo ataques, devido sua 

manifestação após o episódio. Disse que esteve em uma oficina nesta semana que contava 

com residentes de comunidades da cidade do Rio de Janeiro, e todos afirmavam que o 

extermínio desta população está acontecendo e com aval do governo estadual fluminense. 

A Conselheira Emília comenta que ouvir o depoimento das famílias abala a todos nós e 

que precisamos fazer algo. A Conselheira Marta concorda e acrescenta que a violência 

institucional atinge também a mídia, caso da delação premiada que está acontecendo 

referente aos hackers que encaminharam as escutas ao The Intercept Brasil e enfatiza: 

precisamos ver as agendas e promover alguma ação. A Conselheira Selma reforça que a 

Ordem dos Advogados do Brasil – OAB está apoiando a ouvidoria da Polícia Militar. A 

Conselheira Maria Cecília sugere que o Conselho Municipal de Educação de São Paulo 

realize uma reunião plenária dentro da Comunidade de Paraisópolis no início de 2020, a 

fim de mostrar solidariedade à comunidade, o que foi acordado pela Presidente e 

aprovado por todos. A Conselheira Fátima informa sobre a Audiência Pública na Câmara 
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Municipal de São Paulo, que ocorreu na última terça-feira, sobre o Projeto de Lei que 

dispõe sobre a criação dos Programas Mais Creche e Bolsa Primeira Infância. Na audiência 

grande parte dos presentes apontou a inconstitucionalidade do projeto, incluindo a OAB, 

pediram detalhes quanto a questão orçamentária e criticaram a discussão desse tipo de 

pauta no fim do ano. O Secretário Municipal de Educação, Bruno Caetano, reafirmou na 

Audiência Pública que bateram todos os recordes de oferta de vagas e que é um Direito 

Constitucional das crianças o acesso à creche. A votação foi expressivamente favorável ao 

Projeto de Lei e ainda há muitas dúvidas sobre o contrato. A Presidente, Conselheira Sueli, 

conversou com a SME nesta semana sobre o contrato, e o pedido de garantias quanto à 

Supervisão Escolar destas unidades e, o Secretário Adjunto Daniel De Bonis informou que 

Secretário Bruno Caetano confirmou a possibilidade de vir a um Pleno do CME para 

esclarecer dúvidas dos Conselheiros e conta com a contribuição deste Colegiado por 

ocasião da regulamentação da Lei, com especificações para o contrato. A Conselheira 

Selma disse que leu todo o Projeto de Lei dos programas Mais Creche e Bolsa Primeira 

Infância e afirma que o modelo de contrato não demonstra estrutura de Supervisão 

Escolar, diferente de um convênio que é mais exigente. Além disso, não ficaram 

detalhados como serão financiados os programas. Segundo a Conselheira Selma o projeto 

de lei municipal tem relação com o Decreto Presidencial nº 10.134, de 26 de novembro de 

2019, que dispõe sobre a qualificação da política de fomento aos estabelecimentos da 

rede pública de educação infantil no âmbito do Programa de Parcerias de Investimentos 

da Presidência da República, e que sugere uma calamidade nas parcerias junto à 

educação. A Conselheira Fátima comenta que os sindicatos manifestam ativamente 

contra os projetos, reafirmando que o dinheiro público é para a escola pública. A 

Conselheira Fátima também informa sobre a reunião desta semana do Fórum Municipal 

de Educação, em que o CME é representado por ela e pela Conselheira Karen. Comunicou 

que foi deliberado que haverá alternância na coordenação do Fórum a partir do próximo 

ano, e que as entidades interessadas em participar desta alternância devem manifestar o 

desejo até 17/12. Quanto à última reunião do Fórum, houve um mal estar após o informe 

do representante da Secretaria Municipal de Educação, Sr. Marcos Saraiva, que agradeceu 

aos vereadores da casa por colaborarem com a aprovação dos programas Mais Creche e 

Bolsa Primeira Infância e informou que a Conferência Municipal de Educação não poderá 

acontecer no primeiro semestre de 2020, pois não há possibilidade de contratação de 

empresa para monitorar, e que teria que acontecer em novembro de 2020 e, após tal 

informe se retirou do debate, gerando indignação. A Conselheira Karen completa que a 

retirada do Sr. Saraiva gerou uma situação delicada, o que provocou uma extensa 

discussão sobre o atual representante da SME no Fórum. A Conselheira Fátima acrescenta 

que a postura do representante da SME de não participar do debate agrava o 

esvaziamento do Fórum, que uma parte dos integrantes não está compreendendo o que é 

um fórum. Os antigos representantes da SME, Marcos Rogério e Clóvis, levavam 

informações em todas as reuniões e participavam dos debates. Informa ainda que o 

Fórum recebeu Ofício do GEDUC solicitando informações sobre o acompanhamento do 



 

    

Ata da 934ª Sessão Ordinária do Pleno – 05/12/2019       
                    

3 

 

80 

81 

82 

83 

84 

85 

86 

87 

88 

89 

90 

91 

92 

93 

94 

95 

96 

97 

98 

99 

100 

101 

102 

103 

104 

105 

106 

107 

108 

109 

110 

111 

112 

113 

114 

115 

116 

117 

118 

119 

120 

Plano Municipal de Educação e, a Presidente do Fórum Kezia, comentou que colocará a 

questão do representante da SME. A Conselheira Sueli Mondini lembrou que tal 

solicitação de informações já aconteceu em 2018, com cópia para as 4 instâncias de 

acompanhamento do PME (SME, Câmara Municipal, CME e FME) e, ainda não recebeu na 

Presidência tal solicitação mas deve chegar em breve. A Conselheira Emília lembrou que, 

quanto à realização da Conferência, no orçamento há uma verba reservada para as 

conferências e que não compreende o comentário do representante da SME. A 

Conselheira Selma entende que há necessidade de ampliação do FME, e sendo parte 

integrante do mesmo, devemos procurar alguma alternativa para essa ampliação, não só 

por meio de e-mail, mas realmente chamando para conversa sobre a importância de 

participação. Considera que não adianta o embate com o Governo, e que seria importante 

chamar as Universidades e entidades de pesquisa em educação para ampliar a 

participação no Fórum Municipal de Educação. A Conselheira Selma acrescenta que a 

democracia é difícil e que, por medo de algo não dar certo, se destrói. A Presidente, 

Conselheira Sueli, comenta que hoje o Fórum não ultrapassa vinte pessoas participantes, 

com mais de 120 entidades inscritas, estando muito enfraquecido. A Conselheira Fátima 

coloca que houve debate sobre este esvaziamento do Fórum, e que pensam em chamar as 

entidades ausentes para compreender o que motiva a omissão. Ordem do Dia: 1. 

Resolução CME: Organização dos Ambientes Educativos e Recursos Materiais referentes 

aos Padrões de Qualidade em Unidades de Educação Infantil. Na ocasião, a Presidente 

Conselheira Sueli, antecedendo as considerações sobre a matéria, solicita à CNPAE os 

apontamentos sobre o documento discutido naquela Câmara. A Conselheira Selma, 

Presidente da CNPAE, sugere alteração no Artigo 26, com prazo de um ano, prorrogável 

por mais um ano, para o atendimento às normas da presente Resolução. Alteração 

aprovada por unanimidade. Na sequência, a Presidente Conselheira Sueli Mondini passa a 

presidência à Presidente da CEB, Conselheira Marina Feldmann, por motivo de relatoria. 

2. Recomendação CME: Normas para elaboração ou atualização do Regimento 

Educacional das Unidades de Educação Infantil do Sistema Municipal de Ensino. A 

Presidente da Comissão Temporária, Conselheira Sueli, antecedendo as considerações 

sobre a matéria, solicita à CNPAE os apontamentos sobre o documento discutido naquela 

Câmara. A Conselheira Selma, Presidente da CNPAE, trouxe algumas proposições de 

alteração de texto, não de mérito. A Conselheira Sueli fez a leitura da minuta da 

Recomendação e, após discussão, o documento foi aprovado. 3. Resolução CME: Normas 

para elaboração ou atualização do Regimento Educacional das Unidades de Educação 

Infantil do Sistema Municipal de Ensino. A Conselheira Selma, Presidente da CNPAE, 

comenta que a Câmara não discutiu a matéria por ausência de tempo. A Conselheira 

Emília sugere, pelo adiantar da hora, que o documento seja discutido na próxima reunião 

do Pleno, em 10.12.2019, o que foi aceito pela Presidência e por todos. Devolvida a 

presidência à Conselheira Sueli Mondini, e nada mais havendo a tratar, a Presidente 

encerra a sessão agradecendo a presença e participação dos Conselheiros. A Ata foi 

lavrada por Mayra Regina Vidal e será assinada pelos Conselheiros presentes, depois de 
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