PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ATA DA SESSÃO SOLENE DE POSSE DOS CONSELHEIROS - CME
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Aos cinco dias do mês de maio de 2022, às quatorze horas, na Casa Sergio Buarque de
Holanda à Rua Buri, nº 35, instalação provisória do Conselho Municipal de Educação, foi
realizada a Sessão Solene de posse dos novos conselheiros sob a presidência da Conselheira
Teresa Roserley Neubauer da Silva (Rose Neubauer). Contou com a presença das
Conselheiras Titulares Cristina Margareth de Souza Cordeiro, Fátima Cristina Abrão, Karen
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Martins de Andrade, Sueli Aparecida de Paula Mondini e Neide Cruz (no exercício da
titularidade), e dos Suplentes, João Alberto Fiorini Filho, Luci Batista Costa Soares de
Miranda, Lucimeire Cabral de Santana, Silvana Lucena dos Santos Drago e Vera Lucia Wey. A
Presidente Conselheira Rose Neubauer deu boas-vindas a todos e agradece a presença do
Sr. Secretário Municipal de Educação Fernando Padula Novaes e do Sr. Presidente do
Conselho Estadual de Educação (SP) Hubert Alquéres. Abrindo a sessão, a Conselheira Rose
Neubauer fala que este é um momento de emoções e sentimentos contraditórios: “alegria”
de receber novos conselheiros aos quais tenho certeza que muito irão agregar as discussões
e produções do CME, “tristeza” de nos separar dos antigos conselheiros que muito nos
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enriqueceram com sua vasta experiência acadêmica e educacional: Emília Maria Bezerra
Cipriano Castro Sanches - Doutora em Educação (PUC-SP). Professora Titular da Faculdade
de Educação (PUC-SP). Especialista em Educação Infantil com diversos artigos e livros
publicados e que trouxe para este Conselho várias experiências nacionais e internacionais;
Marina Graziela Feldmann - Pedagoga. Mestrado e Doutorado em Supervisão e Currículo
pela PUC-SP. Professora Titular do Departamento de Fundamentos, Políticas e Gestão da
Educação da PUC-SP; Maria Cecília Carlini Macedo Vaz – (Ciça) Graduada em História e
Pedagogia com experiência em ensino público e privado atuando em Ensino Fundamental e
Médio. Diretora de escola, com vasta experiência administrativa e vários projetos nos CEUs;
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Maria Adélia Gonçalves Ruotolo – Coordenadora do CIEJA Paulo Emilio Vanzolini, luta pela
melhoria da Educação de Jovens e Adultos - EJA e pautas identitárias; Fatima Aparecida
Antonio - atuou como professora, coordenadora pedagógica, diretora de escola,
Coordenadora Regional de Educação de Pirituba e Secretária Adjunta de Educação em SME.
Foi representante do CME no FME/SP e também em outros eventos oficiais; Helena Singer Vice-presidente da Ashoka América Latina, Socióloga, sempre participando com propostas
inovadoras. A Conselheira Rose Neubauer faz agradecimentos, ao Prefeito da cidade de São
Paulo Bruno Covas (em memória) a quem a conduziu a este Conselho, ao ex-Secretário
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Bruno Caetano, ao Secretário Municipal de Educação Fernando Padula, que tem dado total
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abertura às pautas do CME e estabelecendo uma parceria privilegiada, ao atual Prefeito da
cidade de São Paulo Ricardo Nunes, pela indicação de excelentes profissionais de educação
que tomarão posse neste dia. Para finalizar, lembra que o CME tem um papel deliberativo,
consultivo na educação municipal. Embora a administração e supervisão tenham sido
delegadas para SME, cabe a este Conselho a deliberação sobre as diretrizes curriculares,
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avaliação, novos cursos, supervisão e organização do sistema educacional. Nestes últimos
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anos com a pandemia da COVID, e manifestações do Governo Federal sobre os
atendimentos dos portadores de deficiência, este Conselho produziu vasta Recomendação
que refletem a riqueza de experiências e vivências do cotidiano dos seus conselheiros. Na
sequência, passa a palavra para a Conselheira Neide Cruz que faz a leitura da Portaria de
Nomeação nº 548, de 29/04/2022, publicada no DOC 30/04/2022, página 04. Passada a
palavra para a Conselheira Karen Martins de Andrade que faz a leitura do Termo de Posse
“Aos cinco dias do mês de maio de 2022, numa Sala da Casa Sergio Buarque de Holanda à
Rua Buri, nº 35, instalação provisória do Conselho Municipal de Educação, em Sessão Solene
presidida pela Conselheira Presidente ROSE NEUBAUER e, na presença do senhor Secretário
FERNANDO PADULA NOVAES e dos demais Conselheiros, conforme o disposto na Lei
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Municipal nº 10.429, de 24 de fevereiro de 1988 de criação do CME SP e nos Decretos
Municipais 33.892, de 16 de dezembro de 1993 de restabelecimento do CME SP e 34.441, de
18 de agosto de 1994 de aprovação do Regimento Interno do CME SP e, com base na
Portaria Pref. nº 548 de 29 de abril de 2022, do Prefeito Municipal de São Paulo, senhor
RICARDO NUNES, publicada no Diário Oficial da Cidade, de 30 de abril de 2022, tomam
posse, na qualidade de representantes do Magistério: a Conselheira Titular GUIOMAR
NAMO DE MELLO e sua Suplente LUCILENE SCHUNCK COSTA PISANESCHI, a Conselheira
Titular SIMONE APARECIDA MACHADO e sua Suplente CARMEN LUCIA BUENO VALLE e, na
qualidade de representantes da Comunidade, a Conselheira Titular BEATRIZ CARDOSO e seu

58
59
60
61
62
63
64
65
66

Suplente ALEXSANDRO DO NASCIMENTO SANTOS. Os Conselheiros, ora empossados, tomam
ciência das atribuições que lhes são conferidas por Lei e pelo Regimento Interno do Conselho
Municipal de Educação.”. E na continuidade faz a leitura dos currículos dos novos
conselheiros. Os Conselheiros empossados e seus suplentes assinam o Termo de Posse. A
Presidente Conselheira Rose Neubauer parabeniza os novos Conselheiros e seus suplentes
e comenta sobre seus currículos. Passa a palavra para o Sr. Secretário Municipal de
Educação Fernando Padula Novaes. O Secretário primeiramente em nome do Prefeito
Ricardo Nunes agradece os novos conselheiros por terem aceitado o convite para
comporem o Conselho Municipal de Educação de São Paulo – CME/SP, e os parabeniza
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enfatizando que são olhares que se complementam que além da vasta formação acadêmica
tem a experiência em diversos setores ampliando a diversidade de saberes deste Conselho
formando um conjunto de conselheiros que agregam muito à qualidade dos que continuam
no CME. Agradece também aos antigos conselheiros que muito contribuíram para a
melhoria na educação municipal, em especial as duas ex-conselheiras que continuam
atuando na rede municipal de ensino, Maria Cecília Carlini Macedo Vaz e Maria Adélia
Gonçalves Ruotolo. Fala sobre o grande desafio conjunto da SME e do CME, onde vivemos,
queremos, e devemos continuar no estado democrático de direito, e a existência deste
Conselho é de acompanhamento e fiscalização, mas também é fundamental na construção
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conjunta com a SME, principalmente, neste momento pós-pandêmico que trouxe para cada
um de nós da educação um desafio extraordinário. Será muito importante poder contar
com a experiência e conhecimento dos conselheiros do CME para conseguir virar esta
página depois deste cenário e progredir com este desafio coletivo de garantia do direito da
2
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aprendizagem aos estudantes. Gostaria de convocar a todos para juntos trilhar este
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caminho de garantir uma educação de melhor qualidade para nossas crianças, bebês,
jovens e adultos na cidade de São Paulo, que parece ser um desafio impossível e trabalhoso.
Finaliza com duas frases: “Todos juntos fazemos mais e melhor” e “Se todos somos capazes
de sonhar juntos, seremos capazes de transformar o sonho em realidade”. A Presidente
Conselheira Rose Neubauer passa a palavra ao Sr. Presidente do Conselho Estadual de
Educação (SP) Hubert Alquéres, que inicialmente cumprimenta a todos, externa o prazer de
estar nesta cerimônia e agradece pela receptividade. Parabeniza pelo excelente trabalho
que o CME tem feito nestes anos sendo um exemplo para todo o Brasil, com destaques na
educação infantil com uma rede de ensino muito importante e forte, de ótima qualidade,
como também, no ensino de jovens e adultos, e nas escolas de ensino médio que são
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poucas unidades, mas que apresentam um crescimento cada vez melhor na qualidade do
ensino. Felicita aos novos conselheiros destacando que trazem uma nova energia para este
Conselho e deseja uma excelente gestão para estes próximos anos. Finaliza agradecendo a
Presidente Conselheira Rose Neubauer que é uma grande mestra na educação. Na
sequência, é passada a palavra para a Conselheira Cristina Cordeiro que cumprimenta a
todos os presentes e fala sobre a grande satisfação e honra em dar as boas-vindas aos
novos membros do Conselho Municipal de Educação... “Bem-vindos a um espaço de
diálogo, de comprometimento, de enfrentamento, de desafios, de concordância e às vezes
de resiliência, um espaço da educação...” A seguir, dá boas-vindas aos conselheiros
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Alexsandro, Beatriz, Carmen, Guiomar, Lucilene e Simone. “São muito bem-vindos pelas
suas histórias, seus estudos, as noites sem dormir, inquietações, são bem-vindas suas lutas
e defesas por uma escola pública de qualidade para todos e todas. Para Paulo Freire a
educação é um ato de amor e por isso é um ato de coragem, seja bem-vinda a coragem que
vocês trazem aqui para este grupo.” A palavra é passada para a Conselheira Guiomar Namo
de Mello que fala em nome dos novos Conselheiros do CME. Cumprimenta todos os
presentes e autoridades, Secretário Fernando Padula e Presidente do CME Estadual (SP)
Hubert Alquéres, Presidente do CME Rose Neubauer e Vice-presidente do CME Sueli
Mondini. Na sua fala faz destaques sobre a importância de se fazer uma reflexão séria
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sobre a educação infantil que é uma etapa muito importante. Enfatiza nos novos
conselheiros suas formações e experiências que irão agregar muito valor nas discussões. A
conselheira comenta que teria muitas coisas para falar sobre este momento, mas que
particularmente fazer parte do CME é como uma retomada de vida, porque há muitos anos
deixou o ensino municipal. Gostaria de enfatizar sua grande consideração pela Conselheira
Rose Neubauer, que tem como amiga, companheira e considera referência na educação,
com grande experiência em sistema e formação de professores, sendo considerada uma das
maiores especialistas hoje em educação. Afirma que é uma grande honra fazer parte deste
Conselho. A Presidente Conselheira Rose Neubauer faz uma pausa na Sessão Solene
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agradecendo a presença do Sr. Secretário Municipal de Educação Fernando Padula Novaes
e do Sr. Presidente do Conselho Estadual de Educação (SP) Hubert Alquéres e convidados.
No retorno, sob a presidência do Conselheiro João Alberto Fiorini Filho é aberta a Sessão
Solene na qual o Conselheiro Fiorini dá boas-vindas a todos os conselheiros presentes e faz
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um breve relato da sua experiência na educação. Diz da alegria e honra em compartilhar
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este momento com pessoas tão diletas cada uma das quais tem uma história na educação.
Na continuidade, passa para a Eleição de Presidente e Vice-Presidente para o biênio 20222024. A Conselheira Fatima Cristina Abrão propõe a indicação da Conselheira Rose
Neubauer para a Presidência e da Conselheira Sueli Mondini para a Vice-Presidência. Com
candidatura única, a Conselheira Rose Neubauer é eleita como Presidente e a Conselheira
Sueli Mondini como Vice-Presidente. Passada a presidência, e com a palavra, a Conselheira
Rose Neubauer agradece a indicação da Conselheira Fatima Abrão e a confiança
depositada por todos nesse processo. Agradece especialmente à Conselheira Sueli Mondini
por aceitar a reeleição na Vice-Presidência, pois precisa contar com seu apoio e experiência.
A Presidente Conselheira Rose Neubauer encaminha para a composição das Câmaras e
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apresenta, para análise e aprovação, os seguintes nomes de conselheiros e conselheiras: a)
para a CEIFAI - Câmara de Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamenta - Cristina
Margareth de Souza Cordeiro, Beatriz Cardoso, Fátima Cristina Abrão, Simone Aparecida
Machado e Sueli Aparecida de Paula Mondini e os Suplentes Alexsandro do Nascimento
Santos, Carmen Lucia Bueno Valle, João Alberto Fiorini Filho, Lucimeire Cabral de Santana e
Silvana Lucena dos Santos Drago: b) para a CAFEM - Câmara de Ensino Fundamental Anos
Finais e Ensino Médio: Karen Martins de Andrade, Guiomar Namo de Mello, Neide Cruz, e
os Suplentes, Luci Batista Costa Soares de Miranda, Lucilene Schunck Costa Pisaneschi e
Vera Lucia Wey. Comenta não ter objeções a eventuais discordâncias e pergunta aos
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Conselheiros se estão de acordo. Após a aprovação de todos quanto à composição das
Câmaras, a Presidente Conselheira Rose Neubauer, sugere aos componentes da Câmaras a
proposição de nomes para os cargos de Presidente e Vice-Presidente da CEIFAI e CAFEM. A
Conselheira Sueli Mondini propõe para a CEIFAI, as Conselheiras Cristina Margareth de
Souza Cordeiro e Lucimeire Cabral de Santana, como Presidente e Vice-Presidente,
respectivamente. A Conselheira Rose Neubauer propõe para a CAFEM, as Conselheiras
Karen Martins de Andrade e Luci Batista Costa Soares de Miranda como Presidente e VicePresidente, respectivamente. Após a escolha de Presidente e Vice-Presidente das
respectivas Câmaras, a Presidente Conselheira Rose Neubauer, encerra a sessão,

151
152

agradecendo a presença de todos e todas. A Ata da reunião foi lavrada por Lilian Maciel da
Silva Parisi. São Paulo, 05 de maio de 2022.
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