PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ATA DA 2ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO PLENO
Sessão realizada por vídeo conferência conforme Decreto 59.283/2020
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Aos vinte e seis dias do mês de julho de dois mil e vinte e dois, às dezesseis horas,
realizou-se a Sessão Extraordinária do Conselho Pleno nº 2, em ambiente virtual, sob a
presidência da Conselheira Teresa Roserley Neubauer da Silva (Rose Neubauer).
Contou com a presença das Conselheiras Titulares Beatriz Cardoso, Cristina Margareth
de Souza Cordeiro, Fátima Cristina Abrão, Guiomar Namo de Mello, Neide Cruz, Simone
Aparecida Machado e Sueli Aparecida de Paula Mondini e das Suplentes Silvana Lucena
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dos Santos Drago e Vera Lucia Wey. No Expediente da Presidência, a Conselheira Rose
Neubauer deu boas-vindas a todos e declarou aberta a sessão colocando em votação a
Ata 1.050 da Sessão Ordinária de 07/07/2022 que foi aprovada, mas passará por
algumas correções. Justificou ausência da Conselheira Titular Karen Martins Andrade
Pinheiro, registrando a Suplente Luci Batista Costa Soares de Miranda no exercício da
titularidade e a ausência da Conselheira Titular Simone Aparecida Machado, registrando
a Suplente Carmen Lúcia Bueno Valle no exercício da titularidade. Também justificou
ausência dos Suplentes Alexsandro do Nascimento Santos, João Alberto Fiorini Filho e
Lucilene Schunck Costa Pisaneschi. Na sequência, passa informações a respeito do
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estado de saúde da Servidora Mayra e deseja ótima recuperação, enfatizando quanto é
importante sua colaboração neste Conselho. No Expediente dos Conselheiros, a
Conselheira Luci Costa comenta que a Conselheira Lucimeire concedeu entrevista à
Câmara Municipal, mas prefere que a própria Conselheira Lucimeire faça os comentários
sobre o acontecimento, o qual foi muito interessante. A Conselheira Rose Neubauer
enfatiza que é importante sempre trazer informações para socializar com o grupo de
Conselheiros. Na sequência, a Conselheira Silvana Drago informa que no dia 16/07
participou de um encontro na Vila Mariana onde um grupo de pessoas com deficiência
trouxe discussões temáticas, em relação aos seus direitos. Diz que, nesse dia 16, a
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discussão era sobre a educação inclusiva. Importante Destacar que nesse encontro
estavam presentes pessoas com deficiência, familiares e pessoas interessadas pela
causa. O evento se deu no auditório da Igreja de São Francisco situada à Rua Borges
Lagoa e contou com a presença da Secretária Municipal da Pessoa com Deficiência Silvia
Regina Grecco, a Profa. Martha Gill da USP e a Defensora Pública Renata Tibiriçá.
Comenta que foi convidada para falar a respeito da educação inclusiva e também da
posição deste Conselho em relação à Recomendação CME nº 2/2022 que trata das
“Diretrizes Gerais para a Educação Especial na Perspectiva Inclusiva com Abordagem
Específica na Rede Municipal de São Paulo.” Relata ainda que todos os participantes da
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mesa tiveram dez minutos para fazer sua apresentação sobre o tema abordado. Após as
apresentações teve espaço para perguntas e discussões objetivando esclarecimentos
sobre a política e direitos previstos nas legislações. Pontua que uma das questões,
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apresentadas com maior frequência, se refere à permanência de alguns estudantes na
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escola em período integral, tendo em vista a necessidade de atendimento terapêutico.
Além disso, alguns pais questionaram com a Defensora Pública se haveria possibilidade
de faltar à escola ou se poderiam frequentar apenas um período e fazer a terapia.
Ademais, muitas pessoas cegas colocaram o problema da falta de acessibilidade em
relação ao direito de ter acesso ao Braille e materiais concretos. Outra questão colocada
foi em relação ao transporte e às calçadas. Diz que a Secretária Silvia Grecco relatou
como a Subprefeitura da Vila Mariana tem pensado, essas questões, junto à Secretaria
da Pessoa com Deficiência. Ressalta que esses espaços são super ricos, porque quem fala
são pessoas que vivem o problema. Enfatiza que o evento foi muito interessante, pois a
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forma como foi organizado possibilitou aos presentes expressarem suas posições,
dúvidas e sugestões para a melhoria da política, bem como conhecer o funcionamento
do Conselho Municipal de Educação e sua contribuição com as políticas. A Conselheira
Rose Neubauer tece elogios a respeito do trabalho da Conselheira Silvana frente à
Educação Especial, a qual tem sido muito atenciosa neste Conselho. A Conselheira
Guiomar Mello informa que o Movimento Profissão Docente lançará um livro no
próximo dia 8 de agosto às 14h00 no Instituto Singularidade. Comenta que 80 pessoas
do Brasil inteiro, de várias profissões e, qualquer nível socioeconômico foram
convidadas para escrever um pequeno texto sobre o “Professor.” Acredita que será um
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livro bastante interessante. Com a palavra a Conselheira Lucimeire Cabral agradece a
generosidade da Conselheira Luci a qual sempre valoriza as pessoas, pois é muito
especial. Diz que participou do programa “Câmara Viva” da TV Cultura e foi uma
oportunidade para falar dos desafios de estar trazendo as crianças de volta à escola.
Acrescenta que tudo isso foi o trabalho realizado com a busca ativa, mas principalmente
do programa de fortalecimento das aprendizagens, do trabalho com o NAAPA e com as
ações de educação integral. Fala que foi objetiva e conseguiu passar um pouco, pois
tentou valorizar todo esse esforço da SME. Sem dúvida, que foi uma oportunidade
interessante porque o foco era falar quais são os desafios, o que a SME já tinha feito e
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como a Câmara Municipal poderia ajudar. Enfatiza que trouxe um pouco dessa
possibilidade da escuta, de ouvir quais são essas demandas e trazer contribuições para
avançar nas políticas de conhecimento no contexto da pandemia. Em seguida, a
Presidente Conselheira Rose Neubauer passa à Ordem do Dia: 1) Protocolo CME nº
09/2022 - Recurso contra Indeferimento de Pedido Autorização de Funcionamento.
Interessado: Saneiko Berçário de Educação Infantil Ltda/Berçário e Educação Infantil
Arco Íris – DRE Itaquera. Assunto: Autorização de funcionamento de unidade privada de
Educação Infantil. Conselheiras Relatoras: Sueli Aparecida de Paula Mondini e Cristina
Margareth de Souza Cordeiro. O documento é projetado em tela e a Conselheira
Cristina Cordeiro faz a leitura na íntegra e explica o porquê do indeferimento e quais os
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trâmites para o funcionamento legal da unidade. Cabe destacar que a Conselheira
Silvana Drago sugere fazer alteração na linha 53, substituindo a palavra “verificamos”
por “verifica-se.” Após a apresentação da Minuta do Parecer, a Conselheira Cristina
2
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Cordeiro coloca o documento em votação, o qual foi aprovado com a seguinte
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conclusão: “À vista do exposto e, em especial, o contido nos Relatórios da Comissão de
Supervisores e das manifestações das autoridades pré-opinantes: 1- Toma-se
conhecimento do recurso interposto pela responsável legal da empresa Saneiko Berçário
de Educação Infantil, CNPJ 21.733.624/0001-98, e mantém-se o indeferimento do pedido
de autorização de funcionamento da unidade denominada Berçário e Educação Infantil
ARCO-ÍRIS à Rua Acurui, nº 529 – Vila Formosa, São Paulo – SP, DRE Itaquera. 2- A DRE
Itaquera, para garantia dos direitos essenciais ao desenvolvimento integral das crianças
atendidas e de acesso à escola de educação infantil devidamente autorizada que conta
com supervisão do órgão competente do sistema de ensino, deve proceder de imediato:
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a. às medidas administrativas e legais conforme Portaria Intersecretarial SME/SMSP
07/08, alertando para as condições inadequadas para atendimento à educação infantil;
b. solicitar a listagem dos bebês e crianças matriculados na unidade, contendo a ciência
dos responsáveis sobre o encerramento de atendimento; c. a partir da listagem recebida
realizar o cadastro no sistema EOL dos matriculados da faixa etária 0 a 3 anos e a
indicação de vagas para matrícula em escola municipal aos matriculados de 4 e 5 anos;
d. acionar os órgãos de proteção às crianças, considerando a manifestação da Comissão
de Supervisores Escolares que compareceu à unidade, quanto aos espaços inadequados e
precários e condições que não garantem a segurança das crianças.” Dando continuidade
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à pauta, passa ao item 2. Apresentação da Proposta Orçamentária CME 2023. A
Conselheira Rose Neubauer fala da proposta orçamentária do Conselho para 2023, a
qual está com poucas modificações em relação ao que havia ocorrido no ano passado.
Lembrando que no ano passado tivemos uma série de recursos para viagens, mas
acabou não sendo gasto devido o problema da pandemia da Covid-19. Informa ainda,
que há recursos, caso os Conselheiro tenham que representar o Conselho em outro
estado ou município. Dessa forma, há possibilidade de estar viabilizando a viagem, uma
vez que é importante para que possam divulgar, um pouco, o trabalho desempenhado
pelo Conselho Municipal de Educação - SP. Em seguida, apresenta a proposta
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orçamentária para o ano de 2023. Com a projeção das tabelas faz a demonstração da
justificativa de despesas, especificações dos itens e respectivos valores. Para melhor
visualização destaca o quadro do orçamento consolidado em que aparecem todos os
itens. Pontua que orçamento do Conselho, por enquanto, corresponde ao valor em Reais
de R$ 988.007,47. Ressalta ainda que o Conselho precisará da requisição de alguns
materiais e foi solicitado a compra de equipamentos para uso nas reuniões, tais como:
gravadores, microfones, telões e notebooks. Além disso, fala da reforma das instalações
do Conselho na Rua Taboão. A licitação é feita pela SME, pois o Conselho não recebe o
recurso diretamente e tudo passa pela autorização e caixa da Secretaria. Na sequência,
passa a palavra à Conselheira Sueli Mondini, a qual faz a explanação geral da proposta
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orçamentária, explicando, com detalhes, as tabelas e especificando os recursos, os
valores e a ampliação de alguns itens, de acordo com a coluna da previsão de valores. Na
oportunidade, a Conselheira Beatriz Cardoso questiona o que acontece quando o
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dinheiro destinado ao Conselho não é usado? A Conselheira Sueli Mondini responde
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que o nosso orçamento é dentro do orçamento da Secretária e, por isso, a SME pode
movimentar. A Conselheira Neide Cruz pergunta se a Comissão de Estágio decidir fazer
folder com a finalidade de distribuir nas escolas. Esse dinheiro sairia da Secretaria? A
Conselheira Sueli Mondini acha a ideia interessante e a própria Secretaria pode fazer a
impressão. Em seguida, discutem sobre o horário das Sessões para o dia 28/07 (quintafeira), visto que muitos Conselheiros têm um evento, no período da manhã, com o
Prefeito Ricardo Nunes. Assim sendo, fica combinado de que as Sessões ocorrerão no
período vespertino a partir das 13h30: Câmaras e 15h30: Pleno. Nada mais havendo a
tratar, a Presidente Conselheira Rose Neubauer encerra a 2ª Sessão Extraordinária do
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Pleno agradecendo a presença e participação dos Conselheiros. A Ata foi lavrada por
Ivani Ferreira Moura Vinhais e o comprovante de participação na teleconferência será
utilizado como lista de presença. São Paulo, 26 de julho de 2022.
LISTA DE PRESENÇA DA 2ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO PLENO
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 26/07/2022
Horário: 16h
PRESENÇA DOS CONSELHEIROS

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

Beatriz Cardoso
Carmen Lúcia Bueno Valle (NO EXERCÍCIO DA TITULARIDADE)
Cristina Margareth de Souza Cordeiro
Fátima Cristina Abrão
Guiomar Namo de Mello
Luci Batista Costa Soares de Miranda (NO EXERCÍCIO DA TITULARIDADE)
Neide Cruz (NO EXERCÍCIO DA TITULARIDADE)
Sueli Aparecida de Paula Mondini (Vice-Presidente CME)
Teresa Roserley Neubauer da Silva – Rose Neubauer (Presidente CME)

SUPLENTES:
1. Lucimeire Cabral de Santana
2. Silvana Lucena dos Santos Drago
3. Vera Lucia Wey
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