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Aos vinte dias do mês de outubro de dois mil e vinte e dois, com início às onze horas 

realizou-se a 14ª Sessão Conjunta de Câmaras, por meio virtual, conforme Decreto Municipal 

nº 59.283/2020, Art. 12, Inciso I, sob a presidência da Conselheira Cristina Margareth de 

Souza Cordeiro, Presidente da Câmara de Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino 

Fundamental – CEIFAI do Conselho Municipal de Educação - CME. Contou com a presença 

das Conselheiras Titulares Beatriz Cardoso, Fátima Cristina Abrão, Guiomar Namo de Mello, 

Karen Martins Andrade Pinheiro, Neide Cruz, no Exercício da Titularidade (conforme pedido 

de afastamento do Conselheiro Titular Fernando Padula Novaes), Simone Aparecida 

Machado, Sueli Aparecida de Paula Mondini (Vice-Presidente CME), Tereza Roserley 

Neubauer da Silva – Rose Neubauer (Presidente CME) e dos Suplentes, Carmen Lucia Bueno 

Valle, João Alberto Fiorini Filho, Luci Batista Costa Soares de Miranda, Lucimeire Cabral de 

Santana, Silvana Lucena dos Santos Drago e Vera Lucia Wey. No Expediente da Presidência: 

a Conselheira Cristina Margareth de Souza Cordeiro deu boas-vindas e declarou aberta a 

14ª Sessão Conjunta de Câmaras. Justificou ausência dos Suplentes Alexsandro do 

Nascimento Santos e Lucilene Schunck Pisaneschi. Dando continuidade à pauta da Sessão 

Plenária, a Presidente Conselheira Cristina Margareth de Souza Cordeiro passa 

imediatamente à Ordem do Dia: 1. Manifestação – Regulação de atividades comerciais 

livres que atendem bebês e crianças. Trata-se de uma denúncia de Brinquedotecas e 

espaços de Recreação. O documento é referente ao Protocolo CME nº 10/2022 – Minuta do 

Parecer “Hotelzinho para Crianças” – DRE Butantã, sob a relatoria dos Conselheiros Beatriz 

Cardoso e Alexsandro do Nascimento Santos. O documento foi apresentado, anteriormente, 

em sessões do Pleno. Finalizada a leitura, a Conselheira Cristina Cordeiro abre a palavra para 

as considerações dos Conselheiros. A Conselheira Neide Cruz comenta que em uma breve 

busca na internet pode encontrar uma diversidade de estabelecimentos que oferecem este 

tipo de atendimento no formato de contraturno de terapia. A Conselheira Guiomar de 

Mello pergunta sobre de quem seria a responsabilidade em caso de acidente fatal nestes 

estabelecimentos, e enfatiza que devemos refletir sobre as consequências para buscar as 

respostas. A Conselheira Rose Neubauer complementa que está é a resposta que estamos 

em busca, encontrar o melhor e correto direcionamento para esta prestação de serviço, que 

neste caso, não é de responsabilidade da Secretaria Municipal de Educação, CME e 

Diretorias Regionais de Educação – DREs. A Conselheira Silvana Drago fala que é preciso 
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uma regulação porque na falta desta regulação inclusive sanitária, tudo cabe. Enfatiza a 

grande importância da manifestação do CME sobre o assunto. A Conselheira Vera Wey 

enfatiza que no documento estão descritas as lacunas normativas importantes, mas sugere 

que seja inserido no texto “eventuais” lacunas, para não ficar a obrigatoriedade da 

identificação e especificação destas lacunas descritas no documento por parte de SME 

mesmo que sejam para a regulamentação de outros órgãos. A Conselheira Karen Andrade 

fala que o documento está cumprindo a função de dar o devido encaminhamento, sendo 

que primeiramente provoca o Comitê da Primeira Infância para este olhar intersecretarial 

com relação as normatizações que foram obsevadas como uma necessidade, e finalizando 

com a notificação aos órgãos de proteção, concorda com a inclusão da notificação para o 

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) que é um órgão 

responsável pelas políticas públicas de defesa de direitos e promoção do bem estar social da 

criança e do adolescente no Município. Complementa a conselheira que é necessário refletir 

se há ou não violações de direitos, e olhar para as condições do estabelecimento, 

independente de ser um atendimento educacional ou não, é fundamental que sejam 

avaliadas as condições sanitárias, de higiene, dos materiais, e dos ambientes independente 

da regulamentação. Finaliza dizendo que o nosso papel é deixar explícito no documento o 

que é competência da educação e nosso cuidado foi exatamente não assumirmos uma 

responsabilidade que não seja nossa, enquanto Secretaria e enquanto Conselho, assumindo 

nosso papel de orientar como Órgão Consultivo. Com a palavra a Conselheira Beatriz 

Cardoso comenta que dentro do contexto da manifestação, chama-se a atenção que existem 

arranjos, tendo o entendimento que muitas vezes são necessários, e tomando o cuidado 

para não cair em uma hiper-regulamentação, recomendando a informação para as famílias. 

A Conselheira Rose Neubauer, entende que é preciso encontrar um meio termo, porque não 

é uma instituição educacional de responsabilidade de SME e do CME, mas devemos apontar 

os encaminhamentos com as providências que devem ser tomadas para que estas crianças 

sejam melhores atendidas. A Conselheira Cristina Cordeiro corrobora com a fala da 

Conselheira Karen Andrade e entende que está muito bem caracterizada a necessidade com 

este conjunto de elementos que estão descritos no documento, lembrando que esta 

manifestação é uma resposta da Presidência do CME para o Chefe de Gabinete de SME que 

farão os encaminhamentos de acordo com a recomendação deste Conselho. Complementa 

que a partir desta resposta será necessário decidir sobre esta lacuna, como proceder na 

construção de uma Recomendação do CME que trate especificamente sobre este assunto 

contendo as orientações de encaminhamentos para as Diretorias Regionais de Educação. A 

Conselheira Sueli Mondini comenta que no caso desta manifestação que não será feita uma 

publicação em DOC, podemos solicitar que a Chefia de Gabinete encaminhe para todas as 

DREs para tomarem ciência dos encaminhamentos. A Conselheira Lucimeire Cabral 

concorda e sugere que seja acrescido o caráter emergencial. Após ampla discussão, 

sugestões e proposições dos conselheiros, a Conselheira Rose Neubauer chama a atenção 

para a questão formal dos encaminhamentos desta manifestação, e reforça a necessidade 
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de se fazer uma Recomendação do CME detalhada com orientações para todas as DREs. 

Considerando a complexidade do assunto e o adiantado da hora, a Conselheira Rose 

Neubauer propõe que as sugestões apresentadas sejam incluídas pelos relatores no 

documento para que este seja finalizado para a tomada de decisão deste colegiado em 

relação à resposta e encaminhamento ao Órgão competente.  Em seguida, a Presidente 

Conselheira Cristina Cordeiro encerra a Sessão agradecendo a presença e colaboração de 

todos. 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, 20 de outubro de 2022. 
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