PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA 992 DO CONSELHO PLENO
Sessão realizada por vídeo conferência conforme Decreto Municipal nº 59.283 de 16/03/2020
(artigo 12, Item I)
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Aos oito dias do mês de abril de dois mil e vinte e um, às quatorze horas, realizou-se a Sessão
Plenária nº 992, em ambiente virtual, sob a presidência da Conselheira Teresa Roserley
Neubauer da Silva (Rose Neubauer). Contou com a presença dos Conselheiros Titulares
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Cristina Margareth de Souza Cordeiro, Emília Maria Bezerra Cipriano Castro Sanches, Fátima
Cristina Abrão, Karen Martins de Andrade, Maria Cecília Carlini Macedo Vaz, Marina Graziela
Feldmann, Sueli Aparecida de Paula Mondini e Vera Lucia Wey, e dos Suplentes Fátima
Aparecida Antonio, João Alberto Fiorini Filho, Lucimeire Cabral de Santana, Maria Adélia
Gonçalves Ruotolo, Neide Cruz e Silvana Lucena dos Santos Drago. No Expediente da
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Presidência, a Conselheira Rose Neubauer deu boas-vindas a todos e justificou a ausência das
Suplentes Helena Singer e Luci Batista Costa Soares de Miranda. Colocou em discussão a
aprovação das Atas da Sessão Plenária Ordinária nº 991 e da 4ª Sessão Conjunta de Câmaras,
ambas de 25/03/2021, que foram aprovadas. Em seguida, a Presidente Conselheira Rose
Neubauer informa sobre convite recebido para a cerimônia de lançamento do Relatório
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Nacional de Alfabetização Baseada em Evidências (Renabe), no dia 14 de abril, quarta-feira, às
10 horas, por meio virtual, no canal do Ministério da Educação (MEC) no Youtube. Os
conselheiros que participarem da cerimônia podem trazer reflexões para a próxima sessão
plenária. A Conselheira Sueli Mondini traz o convite e informa o link de inscrição:
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www.projetosalasebunb.com.br, recebidos da professora Mariza Abreu pra o lançamento do
Projeto Sala de Gestão e Governança da Educação Básica do Ministério da Educação SEB/MEC, que acontecerá em cinco seminários regionais de 12 a 16/04, das 9 às 11 horas,
sendo que o da região Sudeste será no dia 15/04. Os convites serão encaminhados por email
para todos os conselheiros. Na continuidade, a Presidente Conselheira Rose Neubauer
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informa que constituiu uma Comissão Temporária para discussão e estudos sobre a Educação
Domiciliar, assunto em destaque considerando a ocorrência de audiências públicas. Na
oportunidade, informa que o assunto está sendo discutido no Conselho Estadual de Educação
(CEE) e poderá, na próxima sessão, trazer as atualizações das discussões. Na sequência,
informa que recebeu email na segunda-feira, dia 05/04, de convite para que as Conselheiras
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Fátima Aparecido Antônio e Silvana Drago, que integram o Coletivo Paulo Freire, falassem
sobre o funcionamento e a importância do Conselho Municipal de Educação, em reunião
virtual, na terça feira, dia 06/04. A Presidente Conselheira Rose Neubauer comenta que
convites para falar em nome do Conselho devem ser enviados com antecedência e, em
plenária, ser discutido o teor da proposta e a indicação do conselheiro que representará o
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CME. Para finalizar, abre a palavra para os conselheiros. A Conselheira Fatima Antonio
agradece a Presidente Conselheira Rose Neubauer por ter colocado esta temática em
discussão, considerando ser uma prática usual deste Conselho a apresentação em plenária
para análise do assunto e indicação do Conselheiro para falar em nome do Conselho ou sobre
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alguma temática discutida neste Colegiado, e concorda plenamente com a decisão da
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presidência. A Conselheira Silvana Drago concorda com a posição da Presidente e
complementa reafirmando que foi sempre uma prática adotada no CME o envio com
antecedência dos convites para serem aprovados em sessão plenária a indicação do
conselheiro, e agradece a Presidente Conselheira Rose Neubauer pela atenção e cuidado em
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tratar sobre o assunto. Na continuidade, a Presidente Conselheira Rose Neubauer passa a
palavra para a Comissão de Legislação e Normas para informação sobre os Projetos de Lei em
tramitação no Senado e Assembleia Legislativa: Projeto de Lei nº 786, de 2021 - Altera
dispositivos da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases
da educação nacional, para incluir a vinculação entre a educação escolar e as práticas
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familiares e prever o estudo da parentalidade responsável nos currículos do ensino
fundamental e do ensino médio. A Conselheira Sueli Mondini comenta sobre o PL que tem
como principal alteração a inserção das práticas familiares, ressaltando que provavelmente
seja um ensejo para a aplicação da educação domiciliar. Ressalta ainda a proposta de alteração
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da LDB, em que substitui paternidade responsável por parentalidade responsável. A
Conselheira Karen Andrade completa que a justificativa para a alteração da LDB proposta
baseia-se nas práticas familiares sempre a cargo da mulher. A Conselheira Sueli Mondini
comenta também sobre dois PL do Legislativo Estadual de autoria da Deputada Professora
Bebel e do Deputado professor Carlos Gianazi, tratam do não retorno das aulas presenciais. Na
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sequência, a Conselheira Karen Andrade fala sobre as legislações municipais, e cita que foram
publicados: Decreto 60158/2021 - Regulamenta a retomada das aulas após a fase emergencial
do Plano São Paulo do governo do Estado de São Paulo. Destaque para o “Art. 1º Fica
autorizada a retomada das atividades educacionais na forma presencial na rede pública e
privada a partir do dia 12 de abril de 2021, desde que não seja prorrogada a fase emergencial
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do plano São Paulo pelo Governo do Estado de São Paulo” e a Instrução Normativa SME nº 08
de 31 de março de 2021 - Altera a Instrução Normativa SME nº 7/2021, que dispõe sobre a
antecipação do período de recesso das unidades educacionais diretas, indiretas e parceiras em
razão da situação de emergência no município de São Paulo – pandemia decorrente o
coronavírus, e dá outras providências. A Conselheira Neide Cruz comenta e destaca os
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principais aspectos contidos na Portaria MEC 177 de 30 de março de 2021 - Institui o
Programa Brasil na Escola, ressaltando as parcerias para a construção do programa que trata
de ação mais efetiva, inclusive com aporte financeiro diretamente às escolas, no atendimento
dos estudantes dos anos finais de ensino fundamental com foco no abandono e possibilidades
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de busca ativa. As legislações apresentadas nesta sessão plenária serão encaminhadas por
email para todos os conselheiros. No Expediente dos Conselheiros, a Conselheira Cristina
Cordeiro convida os conselheiros para participar nesta sexta-feira, dia 09/04, às 10h, do
debate na Câmara dos Deputados sobre a educação domiciliar na primeira infância. Tramita na
Câmara o Projeto de Lei 3179/12, do deputado Lincoln Portela (PL/MG) e relatoria da

75

deputada professora Dorinha, que possibilita que a educação básica seja oferecida em casa
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sob a responsabilidade dos pais ou tutores legais. Conforme a proposta, o poder público
deverá fazer a supervisão e a avaliação periódica da aprendizagem. A Conselheira Cristina
Cordeiro comenta que o PL tem sido muito discutido e tem 9 (nove) projetos apensados.
Complementa dizendo que, no Instituto Liberta, embora o foco das discussões não seja o de
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educação domiciliar os assuntos são diretamente ligados ao tema, uma vez que a violência, a
exploração sexual de crianças e adolescentes guardam um vínculo muito próximo com a
educação domiciliar. A criança afastada do ambiente escolar acaba deixando de ter a escola
como protetora. Comenta uma pesquisa nos EUA que quase 30% das crianças cujas famílias
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têm a autorização do ensino domiciliar exclusivo tinham sido vítimas de abuso sexual. Para
finalizar, a Conselheira Cristina Cordeiro enfatiza que está em risco o avanço conquistado na
educação do Brasil nestas últimas duas décadas. A Conselheira Karen Andrade informa que
participou na terça-feira, 06/04, 18h, da reunião ordinária do Fórum Municipal de Educação da
cidade de São Paulo, na modalidade virtual, com a participação de um representante da
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Secretaria Municipal de Educação – SME, Sr. Saraiva, para discutir sobre as ações da SME
referente ao retorno das aulas presenciais no município de São Paulo, prevista para o dia
12/04. Na oportunidade, informa ainda que participou hoje da prevista reunião por meio
virtual com o Secretário Municipal de Educação, Sr. Fernando Padula e os Supervisores
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Técnicos das Diretorias Regionais de Educação – DREs, representando DRE JT, quando foram
tratados assuntos específicos sobre a supervisão escolar e ressalta que foi uma reunião de alto
nível técnico e esclarecedora. A Conselheira Karen Andrade fala da participação de
supervisores, em especial da Supervisora da DRE Santo Amaro, Sra Hilda Piaulino, exconselheira do CME, e ex-chefe da ATP, hoje COGED, que apontou algumas necessidades de
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alteração e atualização de normas e portarias, inclusive sobre a ação conjunta entre SME e as
subprefeituras para as unidades escolares que tiveram seu pedido de autorização de
funcionamento indeferido, mas continuam abertas, com atendimento de modo irregular. A
Conselheira Sueli Mondini comenta que o entrave da referida Portaria é a sua aplicação que
não acontece da forma estabelecida. A Conselheira Fatima Abrão fala que, com a cobrança do
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Ministério Público sobre o assunto, a SME tem estudos avançados neste sentido, com a
elaboração de uma minuta que espera ser publicada ainda neste semestre. Complementa que
os assuntos que tratam sobre a pandemia estão sendo priorizados e por este motivo alguns
assuntos estão ficando pendentes, mas que continuam sendo estudados, e há proposta de que
sejam todos publicados neste semestre. Na sequência, a Presidente Conselheira Rose
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Neubauer, passa à Ordem do Dia: 1) Relatório Final da Comissão Temporária para elaboração
de documento contendo normas para Ensino Religioso - Apresentação da Comissão
Temporária composta pelas Conselheiras Karen Martins de Andrade, Lucimeire Cabral de
Santana, Maria Adélia Gonçalves Ruotolo, Neide Cruz e Silvana Lucena dos Santos Drago. A

112
113
114
115
116

Conselheira Karen Andrade, Presidente da Comissão, faz breve apresentação do documento,
sendo uma síntese do trabalho desenvolvido pela comissão, relatando as discussões que foram
realizadas, e a providência da bibliografia registrada no caso do estudo ser retomado.
Finalizada a apresentação, a Presidente Conselheira Rose Neubauer coloca em votação o
Relatório de estudos sobre Ensino Religioso, sendo aprovado por unanimidade. Em seguida, a
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Presidente Conselheira Rose Neubauer passa ao item 2 da pauta, discussão da Minuta do
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Parecer CME nº 02/2021 que trata do Protocolo CME nº 31/2019 – Assunto: Relatório de
Atividades dos anos 2015/2019 dos Cursos de Educação Profissional Técnica de Nível Médio
da EMEFM Prof. Derville Allegretti – DRE JT – Conselheiras Relatoras: Sueli Aparecida de
Paula Mondini e Neide Cruz. A Conselheira Sueli Mondini faz um breve relato sobre as
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particularidades deste protocolo. A Presidente Conselheira Rose Neubauer gostaria de fazer
uma chamada de atenção, para os indicadores de evasão e retenção dos cursos, o ideal seria
recomendar para a EMEFM Prof. Derville Allegretti uma busca ativa para saber os motivos do
alto índice, entre reprovação e evasão são 30% dos alunos, estes dados são preocupantes. A
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Conselheira Sueli Mondini complementa que, a justificativa da Unidade para o alto índice de
evasão é a desistência de estudantes do ensino médio da própria escola em horário diverso do
técnico, que opta por terminar o ensino médio, desistindo do técnico. Informa ainda que,
desde 2020, os cursos técnicos da EMEFM Prof. Derville Allegretti são de responsabilidade do
Centro de Educação Tecnológica Paula Souza, que firmou parceria com a SME para ampliação
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de cursos técnicos no município. O Conselho não recebeu informações sobre o
desenvolvimento desses cursos em 2020, visto que o Relatório refere-se ao período
2015/2019. A Presidente Conselheira Rose Neubauer, sugere o encaminhamento de um Ofício
para o Secretário Municipal de Educação, Sr. Fernando Padula com a solicitação dos dados
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atualizados e informações sobre o Acordo de Cooperação com o Centro de Educação
Tecnológica Paula Souza. A Presidente Conselheira Rose Neubauer coloca em votação o
Parecer CME nº 02/2021, que foi aprovado por todos os Conselheiros presentes. Com o
avançar do horário, a Presidente Conselheira Rose Neubauer transfere a apresentação final do
Planejamento CAFEM (Câmara de Ensino Fundamental Anos Finais e Ensino Médio) para a
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próxima sessão plenária e encerra a Sessão Plenária agradecendo a presença e participação
dos Conselheiros. A Ata foi lavrada por Lilian Maciel da Silva Parisi e o comprovante de
participação na teleconferência será utilizado como lista de presença. São Paulo, 08 de abril de
2021.
Sessão realizada por teleconferência por meio da plataforma Microsoft Teams,
conforme Decreto Municipal nº 59.283, de 16/03/2020 (Artigo 12, Inciso I)
SESSÃO DO CONSELHO PLENO
REUNIÃO DO DIA 08/04/2021
Horário: 16h
PRESENÇA DOS CONSELHEIROS

CONSELHEIROS TITULARES:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Cristina Margareth de Souza Cordeiro
Emília Maria Bezerra Cipriano Castro Sanches
Fátima Cristina Abrão
Karen Martins de Andrade
Maria Cecília Carlini Macedo Vaz
Marina Graziela Feldmann
Sueli Aparecida de Paula Mondini (Vice-Presidente CME)
Teresa Roserley Neubauer da Silva (Presidente CME)
Vera Lucia Wey (NO EXERCÍCIO DA TITULARIDADE)
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5.
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Fátima Aparecida Antonio
João Alberto Fiorini Filho
Lucimeire Cabral de Santana
Maria Adélia Gonçalves Ruotolo
Neide Cruz
Silvana Lucena dos Santos Drago
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