PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA 972 DO CONSELHO PLENO
Sessão realizada por vídeo conferência conforme Decreto 59.283/2020
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Aos quinze dias do mês de outubro de dois mil e vinte, às catorze horas, realizou-se a Sessão
Plenária nº 972, em ambiente virtual, sob a presidência da Conselheira Teresa Roserley
Neubauer da Silva (Rose Neubauer). Contou com a presença dos Conselheiros Titulares
Cristina Margareth de Souza Cordeiro, Fátima Cristina Abrão, Fernando Padula Novaes, Karen
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Martins de Andrade, Marina Graziela Feldmann e Sueli Aparecida de Paula Mondini, e dos
Suplentes Fátima Aparecida Antonio, João Alberto Fiorini Filho, 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 Rose Neubauer deu boas-vindas a
todos, justificou a ausência das Conselheiras Titulares Emília Maria Bezerra Cipriano Castro
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Sanches e Maria Cecília Carlini Macedo Vaz, registrando as Suplentes Fátima Aparecida
Antonio e Maria Adélia Gonçalves Ruotolo no exercício da titularidade, e ausência das
Suplentes Helena Singer, Neide Cruz e Vera Lucia Wey. A Presidente Conselheira Rose
Neubauer colocou em discussão as Atas da Sessão do Pleno nº 971 e da Sessão Conjunta de
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Câmaras nº 13, ambas de 08.10.2020, que foram aprovadas. Antecedendo as discussões em
pauta, a Conselheira Maria Cecília Carlini fez uma apresentação musical em homenagem aos
professores do Conselho e retirou-se da sessão. No Expediente dos Conselheiros, a
Conselheira Fátima Antonio informa sobre reunião do Fórum Municipal de Educação – FME,
que ocorreu no dia 06.10.2020, reunião que contou com a sua participação enquanto
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representante do CME. Os principais pontos naquela ocasião foram o retorno presencial às
aulas, o protocolo da SME e a Instrução Normativa SME nº 33/2020. Para análise do protocolo
de retorno, o FME convidou a Dra. Juliana Sales, médica do Sindicato dos Médicos de São
Paulo – Simesp, e a Dra. Carolina, psicóloga do trabalho. As convidadas consideraram
preocupação com o impacto que esse retorno presencial pode ocasionar. A Dra. Carolina,

24
25
26
27
28

psicóloga, reforçou a preocupação com os profissionais da Educação que enfrentarão uma
realidade desafiadora e a defesa da necessidade de testagem para todos, citando dados do
PNAD Covid-19 que demonstra em agosto a testagem de apenas 9% da população brasileira. A
Conselheira Fátima Antonio diz que na reunião do FME foi apresentada a preocupação com a
baixa adesão dos familiares na realização do inquérito sorológico, e a adesão para o retorno de
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um único Centro de Educação Infantil – CEI na cidade. Informa ainda que algumas DREs
fizeram considerações sobre o Protocolo de Volta às Aulas e da Instrução Normativa SME nº
33/2020, e uma das questões colocadas por um Supervisor é que não há instruções detalhadas
para as escolas de Educação Infantil da Rede Particular. Foi também discutido o Decreto do
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Governo Federal que trata da Educação Especial, Decreto nº 10.502/2020, e todas as
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entidades participantes foram unânimes, com posicionamento contrário ao documento, com
possível elaboração de manifestação do FME sobre o tema. Por último, o FME discutiu a
questão da terceirização do Esporte e da Cultura nos CEUs. A Conselheira Fátima Antonio
informa que foi discutida a necessidade de retomada das reuniões da Comissão de
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Acompanhamento do PME. A Presidente Conselheira Rose Neubauer comenta que
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compreende a situação e que encaminhará, sobre a temática, um documento que o CEE
elaborou contendo uma considerável pesquisa com levantamentos de diferentes países sobre
o retorno às aulas presenciais. As pesquisas apontam baixos índices de transmissão nas
escolas, e números maiores de infecções de crianças por Covid-19, junto aos familiares. Além
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disso, segundo as pesquisas, a maioria das crianças são assintomáticas, e por isso alguns países
europeus que retomaram recentemente as medidas restritivas, as fazem entre os jovens,
sendo estes os maiores transmissores. A Presidente considera importante o conhecimento
dessas pesquisas pois há um certo nível de pânico nos Sistemas, sem o devido fundamento
científico. Sobre o Plano Municipal de Educação, a Presidente Conselheira Rose Neubauer,

48
49
50
51

comenta ser importante a retomada, mas acredita que durante a atual fase essa é uma
preocupação menor, pois somente será possível olhar o PME com o retorno presencial das
aulas, assim como a retomada do Plano Nacional e Estadual, que necessitam ser revistos
radicalmente e com olhar para a atual realidade. A Conselheira Fátima Antonio completa que,
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na reunião do FME, lembraram a Lei Municipal nº 17.437/2020, do PL nº 452/2020, que
apresenta um redimensionamento do Plano Municipal de Educação. A Conselheira Karen
Martins informa que haverá, nesta data, webinar intitulado “Educação: como avançar em
circunstâncias adversas?”, organizado pela Fundação FHC, e com a participação do Secretário
Estadual da Educação Rossieli Soares Silva, Alexandre Schneider e Mariza Abreu. A Conselheira
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encaminhou link de inscrição para todos. A Conselheira Cristina Cordeiro informa sobre a
Comissão Temporária de Seminários e a Comissão de Educação Especial, com proposta de
organização de calendário e a presença de convidados nas sessões plenárias deste último
trimestre de 2020. A Conselheira Cristina Cordeiro apresenta então a minuta de calendário
para o restante do mês de outubro e meses de novembro e dezembro. A Presidente
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Conselheira Rose Neubauer considera de suma importância a discussão sobre Educação
Especial nesse momento, principalmente após Decreto do Governo Federal, mas sugere a
alteração de algumas datas considerando a urgência de algumas pautas do CME: A Presidente
do CNE Profª Maria Helena Guimarães de Castro, com discussão sobre Avaliação e Guiomar
Nano, sobre Formação de Professores e professora Nina Ranieri sobre Direito da Educação. A
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Conselheira Sueli Mondini diz que, na próxima Sessão Plenária de 22 de outubro, será a
apresentação do documento de apreciação do Currículo da Cidade, elaborado pela Comissão
Temporária e a necessidade de mais uma reunião do Pleno ou Câmara Conjunta para a
apreciação final do documento. Além disso, é necessário reservar data para a discussão de
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protocolos em andamento: Relatório de Atividades 2018/2019 da Escola Makiguti e Relatório
de Atividades EJA Modular. A Conselheira Luci Batista indica que a Presidente do CNE Profª
Maria Helena Guimarães de Castro seja a primeira convidada, considerando a proposta do
município de avaliação diagnóstica no retorno presencial às aulas, e que o tema Avaliação
estará em discussão na Rede. A Conselheira Cristina Cordeiro propõe que alguns nomes
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indicados, sobre Educação Especial, sejam transferidos, caso haja necessidade, para janeiro de
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2021. A Presidente Conselheira Rose Neubauer sugere então que a Profª Nina Ranieri seja
convidada no início do próximo ano. A Conselheira Karen Martins aconselha a possibilidade de
alteração de data do Pleno, a depender da agenda do convidado, como por exemplo para uma
terça-feira. Com as sugestões do Pleno, a Conselheira Cristina Cordeiro passará para a
2
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Presidente Conselheira Rose Neubauer as disponibilidades de datas para realizar o convite à
Presidente do CNE, e pergunta se poderá encaminhar os ofícios para convite para as demais
convidadas. A Presidente Conselheira Rose Neubauer concorda e passa a palavra para os
Conselheiros representantes do CME no CACS FUNDEB. A Conselheira Sueli Mondini informa
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sobre reunião do CACS FUNDEB de 13.10.2020, cuja pauta foi a prestação de contas do 4º
bimestre de 2020, prestação que foi aprovada. Acrescenta que foi agendada uma reunião para
a próxima terça-feira com o intuito de afinar a apresentação das prestações de contas, que
ainda geram algumas dúvidas. O Conselheiro Fernando Padula, também presente na reunião
do CACS FUNDEB, acrescenta que a prestação de contas mostra que, até agosto, foram 2
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bilhões e 900 milhões de reais que entraram para o munícipio enquanto recurso do FUNDEB, e
um gasto de 2 bilhões e 911 milhões. Comenta que pediram para comparar com os números
do ano de 2019, e nessa mesma época foram 3 bilhões e 67 milhões, representando redução
de 115 milhões de reais. A verba é utilizada para o pagamento de 56.805 profissionais da
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Educação, considerando professores em sala de aula e assistentes de direção, representando
dois terços da folha de pagamento da SME, ficando o outro um terço para o Tesouro
Municipal. A Presidente Conselheira Rose Neubauer avalia a importância das observações
sobre o FUNDEB, e retomando à questão levantada da necessidade de repensar os Planos de
Educação, considera essencial suas avaliações ponderando as mudanças na arrecadação do
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FUNDEB. A Conselheira Silvana Drago coloca que, em conjunto com a Conselheira Sueli
Mondini, elaborou uma proposta de manifesto sobre o Decreto Federal nº 10.502/2020, que
trata da Educação Especial. A Presidente Conselheira Rose Neubauer informa que recebeu a
proposta e colocará na pauta da reunião do Pleno da próxima semana e, em seguida, passa à
Ordem do Dia: Apresentação e discussão de contribuições do CME para o Protocolo Volta às
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Aulas. A Conselheira Sueli Mondini coloca que a minuta do documento, com as contribuições
da Conselheira Karen Martins, foi encaminhada por e-mail para que todos os Conselheiros
realizassem suas observações, conforme estabelecido na reunião plenária da semana anterior.
A Presidente Conselheira Rose Neubauer solicita à Conselheira Fátima Abrão, também
Coordenadora da SME/COGED, que faça suas observações sobre o documento encaminhado,
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do ponto de vista da SME. A Conselheira Fátima Abrão reforça que o atual Protocolo é
resultado dos Grupos de Trabalho organizados pela SME, constituídos por profissionais da
Educação que estão em diferentes instâncias – das Unidades Escolares, passando por DREs e
SME – e que foram respeitados os textos elaborados pelos grupos que realizaram sérias
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discussões, até mesmo para que houvesse o reconhecimento dos grupos na versão final. Sobre
a consulta pública do trecho sobre a Educação Infantil, a SME recebeu cerca de duas mil
contribuições, que serão organizadas pela COPED/Divisão de Educação Infantil. Diz que leu as
contribuições do CME e reconhece os apontamentos realizados para melhora do documento
da SME, pontos que precisam de especial atenção, como por exemplo sobre a Educação

118

Especial. A Conselheira Sueli Mondini diz que, embora o CME compreenda que a SME criou
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Grupos de Trabalho para a elaboração do Protocolo, houve o cuidado ao escrever as
contribuições pois há pontos em que está citada a distância segura de 1 metro, em outro 1,5
metro. Quanto ao retorno na Educação Infantil, havia critérios diferentes para chamar as
crianças nas Unidades Parceiras e nas Unidades Diretas. Outro ponto, quanto ao ar
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condicionado, havia trechos do documento com informações divergentes. Portanto, a
elaboração das contribuições do CME considerou o documento como um todo, tomando o
cuidado na utilização dos mesmos termos e critérios. A Conselheira Fátima Abrão concorda
que alguns pontos não estavam claros. A Conselheira Silvana Drago coloca que, o cuidado do
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CME com as contribuições é para que não haja complicações, como no caso da Educação
Especial, em que a SPDM, que possui uma visão clínica, coloca muitos problemas no retorno
das crianças com deficiência, ao invés de orientar como proceder com a questão da
acessibilidade. A Conselheira Karen Martins comenta que percebeu o movimento da Rede
sobre o Protocolo, e que há pontos sutis que facilmente podem apresentar opiniões diversas.
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Não é possível estar na escola e não existir rotinas parecidas com o que sempre houve. Entre
os próprios educadores haverá grupos que defenderão as festas, por exemplo, enquanto
outros acham um absurdo. Respeitar o que foi elaborado pelos grupos é uma construção
democrática, mas o cuidado é para que não haja discrepâncias dentro do documento. A
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Presidente Conselheira Rose Neubauer pergunta para a Conselheira Fátima Abrão se as
observações da consulta pública para o trecho da Educação Infantil vão ao encontro das
observações elaborados pelo CME. A Conselheira Fátima Abrão diz que não leu as
observações da consulta pública, que estão sendo organizadas pela Divisão de Educação
Infantil, mas soube que há desde pessoas discordando de todo o documento, passando por
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minúcias, e diz que pode trazer maiores detalhes em uma próxima reunião do Pleno.
Acrescenta então que o Ensino Fundamental será a próxima consulta pública. A Presidente
Conselheira Rose Neubauer considera importante a análise, pelos Grupos de Trabalho, das
considerações do CME, um olhar externo e que possibilita encontrar as contradições sobre o
Protocolo adiantando, possivelmente, questões que poderão aparecer nas demais consultas
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públicas. A Conselheira Fátima Abrão concorda, pois o olhar do CME sobre o Protocolo é
neutro, técnico, sem questões particulares. Comunicou que todos os profissionais estão
passando por testagem para o retorno. A Presidente Conselheira Rose Neubauer coloca que o
CME encaminhará as contribuições para a SME, e espera que a Secretaria analise a crítica
consequente que foi elaborada. A Conselheira Sueli Mondini reforça que as pessoas que
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fizeram as contribuições na consulta pública as fizeram em benefício do próprio grupo, o
contrário do movimento do CME, que elaborou as contribuições sobre o Protocolo para que a
SME não tenha problemas, pois aqueles que lerão o Protocolo como um todo não saberão que
foram Grupos de Trabalho que proibiram, por exemplo, que os pais não podem entrar na
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EMEBS, mas acharão que foi a SME, o que é algo grave. Acrescenta também que o anexo sobre
a página 95, que trata da Educação Especial, é de autoria da Conselheira Silvana Drago, uma
especialista da área que identificou equívocos complicados, como quando fala sobre as
deficiências focando no aluno. A Conselheira Fátima Abrão esclarece que, a princípio, a
Secretaria de Saúde não queria o retorno dos estudantes com deficiência, e que a SME
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precisou contornar a situação, garantindo o retorno de todos aqueles que as famílias assim
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decidirem, com consequente adaptação da escola. A Presidente Conselheira Rose Neubauer
propõe convidar a Secretária Adjunta Minea Fratelli para apresentar as contribuições do CME,
que colocadas em votação foram aprovadas por unanimidade. A Conselheira Fátima Abrão
comunica que, na próxima segunda-feira dia 19.10.2020, retornarão 16 unidades para as
4
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atividades extra curriculares, e entre elas há 1 CIEJA, 1 CEU e 1 EMEF, unidades da Rede Direta
que poderão comprovar a efetividade do Protocolo de Volta às Aulas. Nada mais havendo a
tratar, a Presidente Conselheira Rose Neubauer encerrou a Sessão do Pleno agradecendo a
presença de todos. A Ata foi lavrada por Mayra Regina Vidal e o comprovante de participação
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na teleconferência será utilizado como lista de presença. São Paulo, 15 de outubro de 2020.

Sessão realizada por teleconferência por meio da plataforma Microsoft Teams
conforme Decreto Municipal nº 59.283, de 16/03/2020 (Art. 12, Item I)
SESSÃO DO CONSELHO PLENO
REUNIÃO DO DIA 15/10/2020
Horário: 14h
PRESENÇA DOS CONSELHEIROS
CONSELHEIROS TITULARES:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Cristina Margareth de Souza Cordeiro
Fátima Aparecida Antonio (NO EXERCÍCIO DA TITULARIDADE)
Fátima Cristina Abrão
Fernando Padula Novaes
Karen Martins de Andrade (Presidente CNPAE)
Maria Adélia Gonçalves Ruotolo (NO EXERCÍCIO DA TITULARIDADE)
Marina Graziela Feldmann (Vice-Presidente CEB)
Sueli Aparecida de Paula Mondini (Vice-Presidente CME)
Teresa Roserley Neubauer da Silva (Presidente CME)

SUPLENTES:
1.
2.
3.
4.

João Alberto Fiorini Filho
Luci Batista Costa Soares de Miranda
Lucimeire Cabral de Santana
Silvana Lucena dos Santos Drago
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