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Conselho Municipal de Educação de SP não possui representantes 

da comunidade escolar e da sociedade civil 

Embora preveja critérios de representação tripartite dos segmentos de magistério, comunidade e 

poder público, CME-SP tem 50% de integrantes vinculados ao governo 

 

riado por lei municipal em 1988 e 

alterado por decreto de Paulo Maluf em 

1993, o Conselho Municipal de Educação 

de São Paulo (CME-SP) é composto 

majoritariamente por representantes do poder 

público (50%) e professores de instituições 

acadêmicas – públicas ou privadas (33,3%). 

Representantes da comunidade escolar (mães, 

pais, estudantes) e de redes, fóruns e movimentos 

da área não compõem o conselho, conforme 

apurou o Observatório da Educação. Do segmento 

dos trabalhadores, o CME-SP possui apenas dois 

representantes (16,66%); e do setor privado 

apenas um representante (5,55%). 

No CME-SP, os integrantes possuem mandato de 

seis anos e são nomeados pelo Prefeito. No 

entanto, conforme determina o Decreto Municipal 

nº 33.892/1993, a indicação para o setor 

“comunidade”, por exemplo, deveria partir de 

“entidades representativas dos diversos 

segmentos da sociedade”. 

Para o cálculo e a análise da composição do 

conselho, foram considerados tanto os 

conselheiros titulares quanto suplentes, sendo que 

um conselheiro pode representar mais de um 

segmento (ex.: trabalhadores e acadêmico). Os 

critérios e a tabela completa podem ser vistos ao 

final do texto, assim como o infográfico interativo 

com o perfil detalhado de cada conselheiro. 

  

 

 
Esta é a segunda reportagem do Observatório sobre 
os conselhos de educação. A primeira, lançada no 
mês de maio de 2012, abordou a composição do 
Conselho Estadual de Educação de São Paulo (CEE-
SP).  
 
Na ocasião, apurou-se que mais da metade deste 
conselho era ligado à iniciativa privada, modelo que 
permaneceu praticamente inalterado após novas 
nomeações em agosto de 2013. No início do 
próximo ano, o Observatório também realizará uma 
reportagem sobre o Conselho Nacional de 
Educação. 
 
Veja o infográfico com a atual composição do CEE-
SP.  
 
 

 

Diferentemente do Conselho Estadual de Educação 

de São Paulo (CEE-SP), que foi objeto de 

levantamento do Observatório em maio de 2012 e 

em agosto de 2013, o setor privado não está 

presente no CME-SP de forma expressiva – apenas 

C 

http://www.observatoriodaeducacao.org.br/cmesp/
http://www.observatoriodaeducacao.org.br/cmesp/
http://www.observatoriodaeducacao.org.br/images/pdfs/CEESP_2012.pdf
http://www.observatoriodaeducacao.org.br/images/pdfs/CEESP_2012.pdf
http://www.observatoriodaeducacao.org.br/index.php/sugestoes-de-pautas/48-sugestoes-de-pautas/1212-conselho-estadual-de-educacao-permanece-com-maioria-de-representantes-do-setor-privado
http://www.observatoriodaeducacao.org.br/index.php/sugestoes-de-pautas/48-sugestoes-de-pautas/1212-conselho-estadual-de-educacao-permanece-com-maioria-de-representantes-do-setor-privado
http://www.observatoriodaeducacao.org.br/ceesp/
http://www.observatoriodaeducacao.org.br/ceesp/
http://www.observatoriodaeducacao.org.br/cmesp/
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um integrante pode ser classificado nesse 

segmento. 

O Conselho Municipal de Educação de São Paulo é 

um órgão normativo e deliberativo, responsável 

por elaborar, regular e fiscalizar o ensino 

municipal. Entre suas atividades, deve contribuir 

com a formulação e a implementação de políticas 

públicas de educação, bem como para a definição 

de metas estratégicas para a expansão e melhoria 

da rede municipal pública e privada. 

O CME-SP foi criado pela Lei Municipal nº 

10.429/88 e reorganizado a partir do Decreto 

Municipal nº 33.892/1993. Seu campo de atuação 

abrange a rede municipal de escolas de ensino 

fundamental e médio, além das escolas de 

educação infantil (creches e pré-escolas). O 

conselho é responsável, ainda, pela fiscalização 

das escolas privadas do município que atendem 

estritamente a educação infantil. 

 

Para ver o infográfico com o perfil de cada 

conselheiro, clique aqui. 

 

 

 

 

Acesso à informação 

Para a elaboração deste relatório, o Observatório 

entrou em contato com o conselho municipal e 

realizou um pedido de informação destinado à 

Secretaria Municipal de Educação (SME). No 

primeiro momento da apuração, o que se 

observou foi a ausência de informações 

fundamentais no portal do conselho que, de 

maneira lenta e parcial, foi atualizando apenas 

alguns dos pontos questionados. 

Antes do início da pesquisa, o CME-SP não 

disponibilizava, por exemplo, a relação de 

conselheiros que já integraram o órgão, nem o 

perfil de seus atuais integrantes. Atualmente, há 

no site do conselho o currículo de 17 dos 18 

membros da atual gestão, faltando apenas o da 

conselheira Sueli Chaves Eguchi. 

Mesmo após a solicitação realizada no dia 29 de 

abril até o final da elaboração deste relatório, 

ainda não foram disponibilizadas todas as 

informações dos conselheiros e a SME não 

respondeu diversas das perguntas solicitadas. 

Entre elas, não há a descrição sobre os 

conselheiros em relação às entidades que os 

indicaram e que posição ocupavam na respectiva 

lista tríplice constituída para a representação da 

comunidade. Ainda quanto aos critérios para a 

composição do conselho, a Secretaria não enviou a 

lista de entidades consultadas para as últimas 

renovações indicadas pela sociedade civil. 

O Observatório da Educação também entrou em 

contato com o presidente do CME-SP, João 

Gualberto de Carvalho Meneses, mas o 

conselheiro afirmou estar com a agenda lotada e 

sem tempo para entrevistas, apesar da insistência 

da reportagem. 

 

https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCoQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.prefeitura.sp.gov.br%2Fcidade%2Fsecretarias%2Fupload%2Feducacao%2Fcme%2Flei_de_criacao.doc&ei=vT-uUcOxDOjS0wHbqYHYBQ&usg=AFQjCNHDVedNPJgfaIcfkPsTsOqyUG35TQ&sig2=QM5yVJcSzedlwqgpkksm_A
https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCoQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.prefeitura.sp.gov.br%2Fcidade%2Fsecretarias%2Fupload%2Feducacao%2Fcme%2Flei_de_criacao.doc&ei=vT-uUcOxDOjS0wHbqYHYBQ&usg=AFQjCNHDVedNPJgfaIcfkPsTsOqyUG35TQ&sig2=QM5yVJcSzedlwqgpkksm_A
https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCoQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.prefeitura.sp.gov.br%2Fcidade%2Fsecretarias%2Fupload%2Feducacao%2Fcme%2Flei_de_criacao.doc&ei=vT-uUcOxDOjS0wHbqYHYBQ&usg=AFQjCNHDVedNPJgfaIcfkPsTsOqyUG35TQ&sig2=QM5yVJcSzedlwqgpkksm_A
https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CC0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.prefeitura.sp.gov.br%2Fcidade%2Fsecretarias%2Fupload%2Feducacao%2Fcme%2FDecreto_33892-93_restabelecimento.doc&ei=_kCuUZGgB-XD0AHvpoDYCA&usg=AFQjCNF78UugRha0G-4P_I2KO5Efp_iM1w&sig2=yjwj3919CdTpbQxUmiONww&bvm=bv.47244034,d.dmQ
https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CC0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.prefeitura.sp.gov.br%2Fcidade%2Fsecretarias%2Fupload%2Feducacao%2Fcme%2FDecreto_33892-93_restabelecimento.doc&ei=_kCuUZGgB-XD0AHvpoDYCA&usg=AFQjCNF78UugRha0G-4P_I2KO5Efp_iM1w&sig2=yjwj3919CdTpbQxUmiONww&bvm=bv.47244034,d.dmQ
https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CC0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.prefeitura.sp.gov.br%2Fcidade%2Fsecretarias%2Fupload%2Feducacao%2Fcme%2FDecreto_33892-93_restabelecimento.doc&ei=_kCuUZGgB-XD0AHvpoDYCA&usg=AFQjCNF78UugRha0G-4P_I2KO5Efp_iM1w&sig2=yjwj3919CdTpbQxUmiONww&bvm=bv.47244034,d.dmQ
http://www.observatoriodaeducacao.org.br/cmesp/
http://www.observatoriodaeducacao.org.br/cmesp/
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Composição do conselho 

De acordo com dados da Pesquisa de Informações 

Básicas Municipais (Munic) do Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística (IBGE) referentes ao ano 

de 2011, 15,2% dos municípios brasileiros não 

possuem conselhos de educação. Dos 4.717 

conselhos municipais existentes, 3.866 são 

paritários (mesmo número de integrantes de 

governo e sociedade civil); 345 têm maior 

representação governamental e 506 têm maior 

representação da sociedade civil. 

No caso da cidade de São Paulo, a Lei Municipal nº 

10.429/88 e o Decreto nº 33.892/1993 

determinam que o conselho deve ser constituído 

de nove membros que possuem mandato de seis 

anos, podendo ser reconduzidos por mais seis. 

Segundo a lei, o grupo deve ser formado por três 

representantes do poder público – de livre escolha 

do executivo municipal -, três representantes do 

magistério – indicados pela Secretaria Municipal 

de Educação (SME) – e três representantes da 

comunidade, escolhidos pelo Prefeito a partir de 

lista tríplice enviada por entidades. 

Como gratificação por participarem do CME-SP, os 

conselheiros recebem R$ 424,00 por sessão a que 

comparecem, sendo que há o limite de 

remuneração para até oito sessões por mês. O 

valor - que pode chegar à quantia mensal de 

R$3.392,00 - é correspondente a 10% do valor de 

referência da Tabela de Vencimentos da Prefeitura 

Municipal de São Paulo. O Observatório solicitou a 

relação de pagamentos em gratificações e demais 

gastos do CMESP, mas a SME não disponibilizou a 

lista dos gastos. 

A indicação dos integrantes é feita exclusivamente 

pelo governo municipal, seja pelo gabinete do 

Prefeito ou pela SME, que também não divulga os 

critérios e procedimentos utilizados para a 

elaboração da lista tríplice de representantes da 

comunidade. 

De acordo com o professor da Universidade 

Católica de Brasília, Cândido Alberto Gomes, os 

conselhos municipais podem contribuir para a 

melhoria da educação ao ouvir e ao dar voz “aos 

grupos da sociedade, em especial, às maiorias 

silenciosas e submetidas hierarquicamente, que 

são os alunos e seus familiares”. Para ele, um 

conselho pode fazer com que estes grupos 

contribuam para a formulação, o 

acompanhamento e a avaliação das políticas 

educacionais do município. 

No caso da composição atual do conselho 

paulistano, há apenas 16,6% de conselheiros que 

representam o setor dos trabalhadores: a 

conselheira titular Hilda Martins Ferreira Piaulino, 

que é supervisora escolar, e os conselheiros 

suplentes Yara Maria Mattioli, coordenadora 

pedagógica, e Júlio Gomes de Almeida, que é 

supervisor de ensino na Secretaria Municipal de 

Educação. 

Para o professor da Faculdade de Educação da USP 

Rubens Barbosa de Camargo, que foi conselheiro 

municipal entre os anos de 2002 e 2008, a 

representação do setor “comunidade” no CME-SP 

é formal e serve apenas para obedecer a 

legislação: “não há consulta aos representados [da 

comunidade] e por isso acho que o modelo de 

como são indicadas as pessoas e a composição 

deveriam ser diferentes”. 

Ainda em relação à composição, a regulamentação 

do conselho determina que seis entre os nove 

conselheiros titulares devem ter experiência 

técnica ou docente nas áreas de: educação infantil, 

ensino de primeiro grau em nível I, ensino de 

primeiro grau em nível II, ensino supletivo, ensino 

profissionalizante e educação especial. 

https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CC0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.prefeitura.sp.gov.br%2Fcidade%2Fsecretarias%2Fupload%2Feducacao%2Fcme%2FDecreto_33892-93_restabelecimento.doc&ei=_kCuUZGgB-XD0AHvpoDYCA&usg=AFQjCNF78UugRha0G-4P_I2KO5Efp_iM1w&sig2=yjwj3919CdTpbQxUmiONww&bvm=bv.47244034,d.dmQ
http://portalsme.prefeitura.sp.gov.br/Documentos/CONAE2/VENCIMENTOS.pdf
http://portalsme.prefeitura.sp.gov.br/Documentos/CONAE2/VENCIMENTOS.pdf
http://portalsme.prefeitura.sp.gov.br/Documentos/CONAE2/VENCIMENTOS.pdf
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Sobre as funções do conselho municipal, os 

professores Cândido Alberto Gomes e Rubens 

Camargo concordam que a atuação do órgão deve 

ser tanto de natureza técnica, quanto política. Para 

Cândido Gomes, o conselho deve ser 

indispensavelmente técnico e político, já que, 

“sem isso, não consegue influenciar legítima e 

eficazmente as políticas educacionais”. 

Ao defender perspectiva semelhante, Rubens 

argumenta que as ações formais do conselho têm 

qualidade técnica, mas que são tomadas a partir 

de decisões prévias de natureza política. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Representação e participação 

De acordo com o professor aposentado da 

Universidade de Brasília, Genoíno Bordignon, há 

três forças que moldaram os atuais conselhos 

municipais de educação no Brasil: a Constituição 

Federal de 1988, o papel do cidadão como ator 

social e o espaço de participação para a prática do 

exercício da cidadania (Leia a análise no artigo “Os 

conselhos de educação no Brasil: limites e 

possibilidades de controle social”, que compõe a 

publicação “Em Questão 5: Participação e controle 

social na educação, da ONG Ação Educativa”). 

Total de conselheiros (titulares e suplentes): 18 

 
-9 representam o poder público (50%) 
 
-6 são professores de instituições acadêmicas 
(33,3%) 
 
-3 conselheiros são representantes dos 
trabalhadores da educação – supervisores – 
(16,66%) 
 
- 1 conselheiro representa o setor privado (5,55%) 
 
-Não há representantes da comunidade escolar 
(mães, pais, estudantes) e redes, fóruns e 
movimentos da área não compõem o conselho 

 
Conheça os critérios do levantamento feito 
pelo Observatório da Educação 
 
É possível que um conselheiro esteja ligado a 
mais de um setor (daí a soma das porcentagens 
ultrapassar 100%).  
 
Setor privado – diretor ou funcionário de 
instituições particulares; consultores de 
institutos empresariais; proprietário ou sócio de 
estabelecimentos de ensino ou empresas do 
setor educacional. 
 
Poder público – exerce cargo público na 
administração (secretários, funcionários de 
cargos de confiança no governo). 
 
Trabalhadores da Educação – supervisores de 
ensino, professores, coordenadores pedagógicos 
 
Instituição acadêmica – pesquisador ou docente 
em instituições do ensino superior, pública ou 
privada; se aposentado, possui ainda algum 
vínculo com pesquisa 
 
Comunidade escolar – Pais e Mães, Estudantes, 
Redes, Fóruns e Movimentos 
 

http://direitoaeducacao.files.wordpress.com/2010/02/em-questao_participacao1.pdf
http://direitoaeducacao.files.wordpress.com/2010/02/em-questao_participacao1.pdf
http://direitoaeducacao.files.wordpress.com/2010/02/em-questao_participacao1.pdf
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Para que seja possível se concretizar a função de 

controle social dos conselhos de educação, 

Genoíno defende que estes órgãos se constituam 

como espaços da democracia participativa e como 

fóruns da pluralidade das vozes da sociedade. Esta 

pluralidade, segundo ele, “deve contemplar, com 

igual poder, servidores públicos, profissionais da 

educação, pais, estudantes e protagonistas sociais 

não vinculados a instituições educacionais”. 

Para o assessor técnico da Secretaria Municipal de 

Educação (SME) e integrante do conselho desde 

2001, Marcos Mendonça, o CME-SP não agrega 

todos estes segmentos porque é um órgão de 

Estado e, desta forma, surgiu como parte da 

estrutura do governo: “a legislação que determina 

a existência de um sistema de ensino requer uma 

rede de escolas, um organismo administrativo e 

um órgão de natureza deliberativa e consultiva de 

representação que é o conselho de educação. O 

CME-SP não foi criado pelo anseio da participação 

popular”. 

Segundo Marcos, mesmo que para a existência de 

um sistema de ensino tenha que existir um 

conselho de educação, a participação popular no 

âmbito municipal se restringiu aos conselhos de 

escola. Comparando as atuações de conselhos 

municipais de diferentes áreas, o conselheiro 

avalia que o caso da educação é muito diferente 

do movimento que criou o conselho de saúde, por 

exemplo. “Os dois conselhos não têm as mesmas 

características, nem a mesma origem histórica”, 

afirmou. 

O Conselho Municipal de Saúde de São Paulo é 

constituído por 50% de usuários, 25% de 

trabalhadores de saúde e 25% de gestores e 

funcionários.  Ao todo, o conselho é formado por 

um grupo de 32 representantes titulares e seus 

respectivos suplentes - divididos entre 

representantes da sociedade civil (movimentos 

populares de saúde, movimentos sociais, 

associações de portadores de patologias, 

entidades sindicais patronais e de trabalhadores e 

associação de pessoas com deficiência), 

representantes dos trabalhadores da saúde, 

representantes das instituições governamentais e 

representantes de prestadores de serviços e 

fornecedores ou produtores de materiais de 

saúde. 

Além de possuir quase quatro vezes o número de 

integrantes do CME-SP, o conselho de saúde se 

diferencia por contar com a participação de 

diferentes segmentos da sociedade civil e por 

disponibilizar em seu site a relação de conselheiros 

de acordo com o segmento que representa. 

 

Alternativas em PLs 

Para maior participação popular no conselho de 

educação de São Paulo, o professor Rubens 

Camargo acredita que a Prefeitura poderia investir 

na criação de uma estrutura que integrasse os 

conselhos escolares da cidade. “Já tivemos essa 

experiência de articulação dos CRECE [Conselho de 

Representantes de Conselhos de Escola] na gestão 

da ex-prefeita Luiza Erundina e que esteve 

presente nas gestões da Marta e do Maluf”, 

explica. 

De autoria dos então vereadores Carlos Neder 

(PT), Donato (PT), Claudinho de Souza (PSDB) e 

Eliseu Gabriel (PSB), o Projeto de Lei 638/2008 

dispõe sobre a institucionalização dos CRECE com 

o objetivo de contribuir para o “fortalecimento dos 

conselhos de escola e a ampliação do processo 

democrático nas unidades educacionais e nas 

diferentes instâncias decisórias visando uma 

melhor qualidade da educação”. Após ter sido 

aprovado em primeira discussão no dia 3 de maio 

http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/saude/conselho_municipal/index.php?p=6036
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/saude/conselho_municipal/index.php?p=6036
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de 2011, o projeto ainda aguarda a definição de 

data para que possa ser votado no plenário da 

Câmara dos Vereadores. 

Embora não estejam regulamentados, os CRECE 

existem como movimento social que reivindica a 

aprovação do PL 638 e uma maior proximidade da 

comunidade escolar com os órgãos responsáveis 

pela educação na cidade de São Paulo. Nesse ano, 

representantes solicitaram uma audiência com o 

prefeito da cidade, já que a proposta consta no 

plano de governo. “Mas o que verificamos é que 

não há o entendimento desse governo de que o 

CRECE seja uma ferramenta importante para a 

gestão democrática na educação. Acreditamos que 

é a ferramenta mais importante para isso, porque 

tem representação de todos os segmentos”, afirma 

Kézia Alves, integrante do movimento. 

O CRECE tem projetos de lei para sua 

institucionalização nas três instâncias do governo. 

No âmbito estadual, o PL 1281/2009 está em 

condição de voto desde 2011, após o parecer 

positivo da última comissão. No âmbito federal, o 

projeto 4483/2008 tramita na Comissão de 

Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara 

dos Deputados. 

A articulação entre os conselhos escolares e a 

interação destes com o CME-SP, segundo Rubens, 

seria importante para que o órgão municipal se 

aproximasse mais de pais, professores, alunos, 

representantes sindicais e demais agentes da 

comunidade escolar que, “ao menos em uma 

estrutura como esta, conseguiriam perguntar 

coisas, solicitar informações e chegar a algum 

lugar”.  

Para Kézia, os CRECE representam a escola, na 

medida em que seus conselhos são organizados 

em regiões e no município. “Quando a gente fala 

em gestão democrática, falamos do envolvimento 

de todos os atores. No caso da escola, é o 

envolvimento de toda a comunidade escolar”. 

Uma das lutas do movimento é para que os pais 

possam fazer suas indicações de representantes, 

tanto no Conselho Municipal de Educação, como 

no Conselho de acompanhamento e controle do 

Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 

Educação Básica e de Valorização dos Profissionais 

da Educação (Fundeb).  

Como conselhos dessa ordem têm papel 

fiscalizador, Kézia aponta que há uma contradição 

na indicação por parte do Prefeito e do 

Governador, em suas respectivas esferas, para 

órgãos que devem fiscalizar a ação do poder 

público. Salienta ainda que a maneira de escolher 

os representantes, por indicação ou eleição, é uma 

das principais questões quando se fala em gestão 

democrática nesses espaços. “Uma 

representatividade não pode ser indicada por 

grupos que não sejam aqueles que estão 

representando. Isso já fere a política de 

participação. Eu que tenho que dizer quem me 

representa. É complicado, isso fere a própria 

democracia”.  

Ela lembra que nesse ano houve um processo 

distinto no Conselho do Fundeb. Como um dos 

membros do CRECE estava na Diretoria Regional 

de Ensino de Pirituba, foi possível remeter a 

decisão ao movimento, que indicou seus 

representantes de pais e alunos. “É a primeira vez 

na história em que houve uma indicação de pais 

vinda do próprio segmento. O restante de pais que 

estão lá, porque existem mais do que os quatro 

[indicados pelo CRECE], não sabemos de onde vem 

a indicação”. No entanto, a lei do município não 

garante que a indicação seja feita dessa maneira, 

ficando a decisão à cargo das iniciativas pessoais 

de gestores. “Não existe algo padronizado e isso 

prejudica muito a questão da representatividade”, 

avalia. 

http://www.al.sp.gov.br/propositura/?id=917187
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=420230
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Como alternativa tanto à organização quanto à 

forma como são indicados os conselheiros, o 

Projeto de Lei 160/2001, criado pelo então 

vereador Adalberto Custódio, previa a 

reformulação do CME-SP e sua fusão com o 

conselho de acompanhamento e controle do 

Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do 

Ensino Fundamental e de Valorização do 

Magistério (Fundef) - reformulado em 2006 para o 

Fundeb. 

Entre as alterações propostas, o PL 160 estabelecia 

que o conselho fosse composto por 25 integrantes, 

com mandato de dois anos. De acordo com o 

projeto, fariam parte o secretário municipal de 

educação, um representante da Secretaria 

Estadual de Educação, um representante de 

escolas privadas, 10 representantes dos 

profissionais da educação, cinco pais de alunos, 

cinco representantes dos estudantes e dois 

representantes da sociedade civil. Depois de 

tramitar na Câmara por oito anos, o PL foi 

rejeitado no dia 25 de setembro de 2009. 

Assim como o projeto previa, Marcos Mendonça 

acredita que o órgão deveria ter um número maior 

de conselheiros e que representasse diferentes 

setores. No entanto, Marcos alerta que uma 

quantidade excessiva de integrantes pode 

prejudicar os encaminhamentos e o andamento 

das reuniões: “existem municípios que criaram 

conselhos com 48 representantes e quórum de 

50%. Dessa maneira, nunca se consegue alcançar a 

participação para chegar ao número necessário”. 

 

Dependência do poder público 

Além do “excessivo” vínculo à administração 

municipal, o professor Rubens Camargo, destaca 

outros dois problemas para o funcionamento do 

CME-SP: falta de autonomia e estrutura limitada. 

“Qualquer movimento do conselho que se 

aproxime de uma perspectiva de independência 

ou de autonomia é imediatamente paralisado até 

internamente. Além disso, o número de 

conselheiros é pequeno pelo tamanho da rede, do 

sistema de ensino e da cidade; e o período de 

mandato deles é muito grande. O conselho tem 

que ter pessoas experientes na área, mas diminuir 

os mandatos faria com que outras pessoas 

também tivessem a oportunidade de participar 

desta instância”, argumenta Rubens. 

Além das críticas à estrutura do órgão, Rubens 

pondera que o conselho não possui autonomia 

financeira para exercer suas ações, que vão desde 

elaborar um processo de formação a seus 

conselheiros até realizar atividades e debates 

públicos com temáticas da área da educação. Para 

ele, o CME-SP poderia ter certa independência se 

contasse com uma unidade orçamentária: 

“quando é para fazer qualquer coisa, o conselho 

precisa pedir recursos para o executivo, ele fica 

quase sempre determinado pelas políticas que a 

Secretaria de Educação quer fazer”. 

O conselheiro Marcos Mendonça reconhece a falta 

de recursos como um limitador relevante, mas 

acredita que, de uma forma geral, o órgão não tem 

condições estruturais para exercer uma de suas 

funções, a fiscalizadora. “Para conseguir fiscalizar, 

o conselho tem que ter uma reformulação da 

estrutura, com contadores, funcionários 

administrativos e pessoas que vão conseguir fazer 

uma análise prévia das contas”, comenta. 

Perguntado sobre quais seriam os atuais desafios 

do órgão para contribuir ainda mais com a 

educação na cidade, Marcos afirma: “Na verdade, 

da forma como está composto hoje, não há 

grandes desafios para o CME-SP. É uma coisa mais 

solitária de alguns conselheiros, no intuito de 

conseguir um maior número de participantes e 

http://camaramunicipalsp.qaplaweb.com.br/cgi-bin/wxis.bin/iah/scripts/?IsisScript=iah.xis&lang=pt&format=detalhado.pft&base=proje&form=A&nextAction=search&indexSearch=%5EnTw%5ElTodos%20os%20campos&exprSearch=P=PL1602001
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uma maior participação social lá dentro. Este seria 

o grande desafio de alguns integrantes que 

pensam como eu.” 

Com experiência de 12 anos participando das 

reuniões do CME-SP, o conselheiro defende que é 

preciso que entidades da sociedade civil se 

mobilizem para que as mudanças no conselho 

ocorram: “se ficar dependendo exclusivamente da 

iniciativa parlamentar ou do executivo, 

provavelmente, as coisas não vão se alterar no 

sentido de tornar o conselho uma instância mais 

democrática e em que as pessoas participem de 

fato”. 

Questionado sobre os pontos positivos e negativos 

do CME-SP, o conselheiro avaliou que o órgão teve 

papel importante na elaboração de normas para o 

atendimento de crianças com necessidades 

educacionais especiais e para a organização da 

educação infantil, mas reconheceu como evidente 

a distância entre o conselho e a rede municipal de 

ensino. “Gostaria que o conselho pudesse ter sido 

capaz e eu, inclusive, de ter um contato mais 

presente, pelo menos com os usuários e com os 

profissionais de ensino da rede municipal”, afirma. 

 

Mais Educação São Paulo 

Uma mudança na organização do ensino 

fundamental na rede municipal de São Paulo 

proposta pela Prefeitura neste ano explicitou as 

limitações da atuação do conselho na formulação 

e na implementação de políticas públicas de 

educação, bem como para a definição de metas 

estratégicas para a expansão e melhoria da rede 

municipal pública. 

Durante a fase de consulta pública do Programa 

Mais Educação São Paulo, por iniciativa própria, os 

conselheiros chegaram a realizar uma reunião 

extraordinária, no dia 9 de setembro, para debater 

as propostas previstas no programa. Anunciado 

em 15 de agosto, o programa prevê mudanças na 

organização dos ciclos do ensino fundamental, 

com aumento de reprovações e retenções, e a 

obrigatoriedade de avaliações.  

Na reunião, os integrantes do CME-SP criticaram a 

falta de avaliação consistente sobre a atual 

situação da rede municipal de ensino para a 

elaboração do Mais Educação São Paulo. As 

conselheiras Hilda Martins Piaulino e Zilma Ramos 

de Oliveira, por exemplo, afirmaram que não eram 

necessariamente contra as propostas do governo 

municipal, mas que só seria possível analisá-las a 

partir do momento em que estivessem descritas 

as justificativas e a forma como se dará a 

operacionalização das mudanças, o que não foi 

informado ao conselho.  

Além disso, houve críticas ao aumento das 

reprovações como forma de forçar a melhoria na 

qualidade do ensino, ao fato de o programa não 

considerar as experiências já realizadas nacional e 

internacionalmente quanto à organização dos 

ciclos de ensino, à forma “totalmente externa” ao 

trabalho que já é realizado na rede municipal 

como a proposta foi elaborada, e à concepção de 

participação da comunidade escolar prevista no 

programa.  

Na ocasião, os conselheiros avaliaram que o 

momento aberto para a consulta pública (até 15 

de setembro) não seria o mesmo em que o CME-

SP deveria se posicionar. “Estou convencido de 

que teremos participação na formulação do 

documento final e vou sugerir à Secretaria 

Municipal de Educação (SME) que a gente faça 

uma análise ponto a ponto das propostas”, disse, 

na época, o presidente do conselho João 

Gualberto de Carvalho Meneses. 

http://www.maiseducacaosaopaulo.com.br/
http://www.maiseducacaosaopaulo.com.br/


                                         | De olho nos Conselhos: Conselho Municipal de Educação de SP |novembro de 2013 
 
 

9 
 

Embora João Gualberto tenha sido convidado e 

estivesse presente na assinatura dos atos 

normativos de implementação do Programa Mais 

Educação São Paulo e do debate já realizado, o 

conselho não foi formalmente consultado em 

nenhuma etapa.  

Ainda na reunião extraordinária, a conselheira 

Zilma havia pontuado que o conselho deveria ter 

sido previamente consultado para que pudesse 

contribuir de fato com a normatização do 

programa. Complementando a fala da conselheira, 

Ocimar Alavarse afirmou que “os principais marcos 

das novas propostas já estão absolutamente 

delineados”. “O secretário Callegari disse 

explicitamente que não está em curso um 

plebiscito. E eu não estou negando a importância 

da consulta, mas é uma consulta para uma política 

que já está definida”, contestou o conselheiro ao 

lembrar que o CME-SP está em posição de 

subalternidade à SME e que, “em termos práticos, 

não disputa a prerrogativa da elaboração da 

legislação do ensino, por exemplo.” 

O Observatório procurou a SME em duas ocasiões, 

para tentar entrevista com o secretário municipal 

de educação, César Callegari, e para pedir que o 

órgão comentasse como é realizada a escolha dos 

integrantes do CME-SP, quais entidades os 

indicaram, e como é constituída a lista tríplice para 

a representação da comunidade, além de 

explicitar como se deu a participação do conselho 

na elaboração do Programa Mais Educação São 

Paulo. Na ocasião, a secretaria afirmou que o 

secretário não teria agenda disponível naquele 

mês. O órgão também não quis comentar as 

perguntas enviadas.  

*Como afirmado no começo desta reportagem, o 

Observatório da Educação entrou em contato com 

o presidente do CME-SP, João Gualberto de 

Carvalho Meneses, mas o conselheiro afirmou não 

ter tempo para entrevistas e não quis comentar as 

perguntas enviadas. 

 

Fique de olho!  
 
Acompanhe o relato dos conselhos no Blog De 
Olho nos Conselhos. O Blog é uma iniciativa do 
Observatório da Educação, da ONG Ação 
Educativa, e tem por objetivo contribuir com o 
monitoramento da sociedade civil sobre as 
políticas educacionais do estado e do 
município. 
 
Visite o site do Observatório 
www.observatoriodaeducacao.org.br 
 

 

Mais informações sobre este levantamento: 

Observatório da Educação 

Tel: (11) 3151-2333 – ramal 170 ou 185 

E-mail: observatorio@acaoeducativa.org  

Expediente: 

Coordenação: Denise Carreira 

Edição: Gustavo Paiva 

Pesquisa e Redação: Denise Eloy, Gabriel Maia 

Salgado e Gustavo Paiva. 

ANEXO 

Perfis dos Conselheiros 

O Conselho Municipal de Educação de São Paulo 

(CME-SP) é composto de nove integrantes titulares 

e nove suplentes com mandatos de seis anos, de 

acordo com a Lei Municipal nº 10.429/88. O 

Observatório preparou uma lista com informações 

de cada conselheiro da atual gestão. Confira 

também o infográfico sobre a composição do 

órgão. 

  

http://deolhonosconselhos.wordpress.com/
http://deolhonosconselhos.wordpress.com/
http://www.observatoriodaeducacao.org.br/
mailto:observatorio@acaoeducativa.org
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Conselheiros Titulares 

João Gualberto de Carvalho Meneses - Presidente 

do CME-SP 

É professor titular do Programa de Mestrado em 

Educação da Universidade Cidade de São Paulo 

(Unicid). Já foi Pró-Reitor Adjunto de Pesquisa e 

Pós-graduação da Unicid. 

É doutor em Educação pela USP e livre-docente 

em Administração Escolar pela Universidade 

Estadual Paulista (UNESP). Sócio-conselheiro do 

Centro do Professorado Paulista, João Gualberto 

foi presidente da Academia Paulista de Educação 

por duas gestões, da qual é presidente emérito. 

Integra a Associação Nacional de Pós-Graduação e 

Pesquisa em Educação. Tem como áreas de 

atuação: gestão escolar, ensino superior, políticas 

públicas em educação, direito e legislação 

educacional. 

Sua primeira gestão no Conselho Municipal teve 

início em 1994. Nomeado novamente em 2000, 

pediu cessação de mandato em novembro de 

2001. Indicado como representante do poder 

público, retornou ao CME-SP em 2006 e teve seu 

mandato renovado em 2012. Atualmente, é 

presidente do conselho e membro titular da 

Câmara de Normas, Planejamento e Avaliação 

Educacional. 

 

Carmen Vitória Annunziato - Vice-presidenta do 

CME-SP 

É ex-assessora de gabinete da Secretaria da 

Educação do Estado de São Paulo e já foi secretária 

adjunta desta pasta, tendo exercido, também na 

secretaria, o cargo de assessora de Relações 

Institucionais. É professora aposentada da rede 

municipal. 

É vice-presidenta do Conselho Municipal e 

pertence à Câmara de Educação Básica. Foi 

nomeada em abril de 2010, com indicação do ex-

prefeito Gilberto Kassab e do ex-secretário de 

educação Alexandre Schneider. Seu primeiro 

mandato, como representante do magistério, 

termina em 2016. 

 
Hilda Martins Ferreira Piaulino 
 
É supervisora escolar na rede municipal de ensino, 

na DRE Santo Amaro. 

Licenciada em Pedagogia e em Letras e bacharela 

em direito, tem pós-graduação em Administração 

Escolar e MBA em Gestão Universitária. Já foi 

mediadora de Ensino a Distância da Fundação 

Ulysses Guimarães. Aposentou-se como 

supervisora de ensino pela SEE-SP em 1996. Foi 

professora, diretora de escola, delegada de ensino 

em Diadema, além de exercer serviços técnicos 

junto ao gabinete da Secretaria Estadual. 

Na rede municipal foi professora, supervisora, 

assessora técnica de gabinete da Secretaria e 

chefe de assessoria técnica e de planejamento. Foi 

vice-presidenta e diretora de política salarial do 

Sindicato dos Supervisores de Ensino - Estado de 

São Paulo (APASE). 

É presidenta da Câmara de Educação Básica no 

Conselho Municipal. Foi suplente até 2010 e 

depois assumiu a condição de titular, com 

mandato até 2016. Representou o órgão no 

conselho do Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento da Educação Básica e de 

Valorização dos Profissionais da Educação 

(Fundeb), de 2009 a 2012. 

  
 
Maria Auxiliadora Albergaria Pereira Ravelli 
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É ex-assessora especial da Secretaria Estadual de 

Educação de São Paulo. Graduada em Direito e 

Pedagogia, tem pós-graduação em Psicologia da 

Educação pela Universidade de São Paulo (USP). 

Foi professora, diretora, orientadora pedagógica e 

educacional, supervisora de ensino, assessora 

técnica e chefe de gabinete da pasta da educação, 

além de representante do Ministério da Educação 

em São Paulo. Atuou como diretora do Instituto 

Superior de Educação da Faculdade Oswaldo Cruz 

e diretora-presidenta da Fundação Paulistana de 

Educação e Tecnologia. É aposentada pela rede 

estadual de educação. 

Foi conselheira no Conselho Estadual de Educação 

(CEE-SP) e está no CME-SP desde 2006. Em seu 

segundo mandato (2012-2018), atua na Câmara de 

Normas, Planejamento e Avaliação Educacional e 

foi indicada como representante do poder público. 

 

Maria Lúcia Marcondes C. Vasconcelos  

É professora titular do Programa de Pós-

Graduação em Letras da Universidade 

Presbiteriana Mackenzie e foi secretária estadual 

de educação de São Paulo, de março de 2006 a 

julho de 2007, durante a gestão de Geraldo 

Alckmin e José Serra. Formada em Pedagogia pela 

Universidade de São Paulo (USP), tem doutorado 

em Administração pela Universidade Presbiteriana 

Mackenzie e em Educação pela USP. 

Na Universidade Mackenzie, exerceu as funções de 

orientadora educacional, diretora da Faculdade de 

Filosofia, Letras e Educação, coordenadora geral 

de pós-graduação e reitora. Também foi reitora na 

Universidade Guarulhos e trabalhou na 

Universidade Anhembi Morumbi e na Fundação 

Armando Álvares Penteado (FAAP). 

Atua como conferencista em eventos no Brasil e 

no exterior e é professora visitante da 

Universidade Lusófona de Humanidades e 

Tecnologias, em Lisboa. 

Foi professora das redes estadual e municipal e de 

escolas particulares. Como representante do 

magistério, foi nomeada em 2008 para o Conselho 

Municipal de Educação, presidindo-o entre 2010 e 

2012. Integrou o CEE-SP em 2010 e 2011. 

 
 
Marta de Betânia Juliano  
 
É coordenadora da Rede CEU e Projetos Especiais 

da Secretaria de Educação do Município de São 

Paulo. Graduada em direito pela Faculdade de 

Direito de Bauru, tem experiência na área de 

educação e cultura, com ênfase em políticas 

públicas. 

No governo do estado de São Paulo, trabalhou 

como coordenadora de planejamento da 

Secretaria da Agricultura e como assessora 

especial da Secretaria da Cultura na gestão de 

Fernando Morais e Cesar Callegari. Foi chefe de 

gabinete de Cesar Callegari em seu mandato de 

deputado estadual e comandou a Secretaria 

Municipal de Cultura em Diadema e a Secretaria 

Municipal de Educação em Taboão da Serra. 

No Conselho Municipal, substituiu a conselheira 

Regina Célia Lico Suzuki, em fevereiro de 2013. 

Nomeada pelo prefeito Fernando Haddad como 

representante do magistério, seu primeiro 

mandato acaba em março de 2014. 

 

Rodolfo Osvaldo Konder 

É diretor da Associação Brasileira de Imprensa 

(ABI) de São Paulo e conselheiro do Museu de Arte 
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de São Paulo Assis Chateaubriand (MASP). É 

jornalista e escritor. Trabalhou nas revistas 

Realidade, Visão, IstoÉ, dentre outras, e em 

jornais, rádio e televisão. Foi professor de 

Jornalismo na Fundação Armando Álvares 

Penteado (FAAP). 

Entre 1993 e 2000, foi Secretário Municipal da 

Cultura de São Paulo. É conselheiro da União 

Brasileira de Escritores e publicou cerca de 30 

livros. Também foi presidente e vice-presidente da 

Seção Brasileira da Anistia Internacional e membro 

do conselho da Fundação Padre Anchieta (TV 

Cultura). Integrou a Diretoria da Bienal de São 

Paulo. 

No Conselho Municipal de Educação, foi nomeado 

como suplente em 2005. Em 2010 tornou-se 

titular. Indicado como representante da 

comunidade, Rodolfo Konder atua na Câmara de 

Normas, Planejamento e Avaliação Educacional. 

 

Sueli Aparecida de Paula Mondini   

É licenciada em Pedagogia pelo Centro 

Universitário Salesiano de São Paulo (Unisal), em 

matemática e em análise de sistemas pela 

Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). 

Entre 1972 e 1995, exerceu os cargos de 

professora, assistente de direção e diretora de 

escola na rede estadual de ensino de São Paulo. 

De 1996 a 2003, foi coordenadora pedagógica, 

diretora de escola e supervisora escolar na rede 

municipal de ensino. 

Aposentada como coordenadora pedagógica da 

rede municipal em 2003, a conselheira trabalhou 

como assessora técnica nas Diretorias Regionais de 

Educação de Pirituba, Lapa e Ipiranga, além de 

exercer os cargos de assessora técnica de gabinete 

e chefe de assessoria técnica e de planejamento 

da Secretaria Municipal de Educação de São Paulo 

de 2009 a 2013. 

Sueli é representante do poder público no 

Conselho Municipal de Educação de São Paulo 

(CME-SP) e vice-presidenta da Câmara de Normas, 

Planejamento e Avaliação Educacional. 

  

Zilma de Moraes Ramos de Oliveira 

É coordenadora do curso de Pós-graduação Lato 

Sensu em Gestão Pedagógica e Formação em 

Educação Infantil do Instituto Superior de 

Educação Vera Cruz, em São Paulo, desde 2010. 

Graduada em Pedagogia pela Universidade de São 

Paulo (USP), possui mestrado em Psicologia da 

Educação e doutorado em Psicologia 

Experimental. É professora associada aposentada 

pela USP. Trabalha com temas relacionados à 

educação infantil, como creche, formação de 

professores, desenvolvimento e currículo, sendo 

autora e coautora de diversos livros na área. De 

2006 a 2012, foi Consultora junto à Divisão de 

Educação Infantil da Diretoria de Orientação 

Técnica da Secretaria Municipal de Educação. 

Entre 2008 e 2010, foi suplente do Conselho 

Municipal de Educação, quando foi nomeada 

titular em complementação ao mandato de 

Fernando José de Almeida. Atualmente, é vice-

presidenta da Câmara de Educação Básica. 

  
Conselheiros Suplentes 

Anna Maria Vasconcellos Meirelles 

É assistente técnica educacional da Secretaria 

Municipal de Educação e professora titular 

aposentada de Ensino Fundamental. 

Indicada como representante do magistério, 

integra o Conselho Municipal de Educação de São 
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Paulo (CME-SP) como suplente da Câmara de 

Educação Básica desde 2010. 

 

Júlio Gomes Almeida 

É supervisor escolar da Prefeitura de São Paulo e 

professor no Programa de Mestrado da 

Universidade Cidade de São Paulo (Unicid) e na 

Faculdade Santa Izildinha. 

É graduado em Letras, pela Pontifícia Universidade 

Católica de São Paulo (PUC-SP), e em Pedagogia, 

pela Universidade de Guarulhos. Possui mestrado 

e doutorado em Educação pela USP. Atua com 

temas como inclusão, escola aberta, cultura e 

análise de grupos. Já foi professor e diretor de 

escola da rede estadual de ensino. 

É sócio do Sindicato dos Especialistas de Educação 

do Ensino Público Municipal de São Paulo (Sinesp). 

Desde 2010, Júlio participa do CME-SP como 

representante da comunidade. Suplente da 

Câmara de Educação Básica, é efetivo no Fundo de 

Manutenção e Desenvolvimento da Educação 

Básica (Fundeb). 

Yara Maria Mattioli  

Atualmente, é coordenadora pedagógica titular e, 

de 2005 a 2012, foi diretora da Diretoria de 

Orientação Técnica (DOT) da Educação Infantil na 

Secretaria Municipal de Educação de São Paulo. 

Tem experiência na área de educação infantil, 

atuando com temas relacionados a creche, pré-

escola, currículo e formação de professores e 

gestores. 

Pedagoga formada pelo Instituto Unificado 

Paulista de São Paulo, tem Especialização em 

Desenvolvimento da Linguagem Oral e em Escrita 

em Ensino no 1º Grau pela Pontifícia Universidade 

Católica de São Paulo (PUC-SP). Foi professora de 

Educação Infantil e Ensino Fundamental. 

No CME-SP desde 2010, Yara foi nomeada como 

representante do magistério e é suplente da 

Câmara de Educação Básica. 

 

Ocimar Munhoz Alavarse 

É professor da Universidade de São Paulo (USP) 

desde 2008 e coordenador do Grupo de Estudos e 

Pesquisas em Avaliação Educacional (Gepave) da 

Faculdade de Educação (FEUSP). Investiga temas 

como regime de ciclos, progressão continuada, 

gestão e avaliação educacional. 

É formado em Engenharia Eletrônica pela USP e 

licenciado em Pedagogia pela Universidade 

Federal de São Carlos. Tem mestrado e doutorado 

em Educação. Atuou como coordenador 

pedagógico na rede municipal de ensino de São 

Paulo de 1995 a 2008. 

No Conselho Municipal de Educação, foi nomeado 

como representante da comunidade e é suplente 

da Câmara de Educação Básica. 

 

Marcos Mendonça 

É assessor técnico da Secretaria Municipal de 

Educação, diretor na EMEF Antônio Carlos de 

Andrada e Silva e já trabalhou como coordenador 

regional de educação na cidade de São Paulo. 

Graduado em Pedagogia e mestre em Educação, 

Marcos foi presidente da União Nacional dos 

Conselhos Municipais de Educação - São Paulo 

(UNCME-SP). 

Foi indicado como representante do magistério no 

CME-SP, sendo conselheiro titular de 2001 a 2010, 
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quando se tornou suplente da Câmara de 

Educação Básica. 

 

Leila Barbosa Oliva 

É ex-diretora da Diretoria Regional de Ensino 

Jaçanã/Tremembé e foi professora na EMEF Cecília 

de Moraes de Vasconcelos, na região da 

Brasilândia. Atualmente, Leila Oliva é diretora de 

escola na rede municipal de ensino de São Paulo. 

Em 2006 e 2007, a conselheira trabalhou na 

Diretoria de Orientação Técnica da Secretaria 

Municipal de Educação. 

Em seu primeiro mandato no CME-SP, é suplente 

da Câmara de Normas, Planejamento e Avaliação 

Educacional. Nomeada em 2012, é representante 

do poder público. 

 

Sueli Chaves Eguchi 

É ex-diretora na Diretoria Regional de Educação do 

Butantã e supervisora aposentada da rede 

municipal de educação de São Paulo. 

No Conselho Municipal de Educação de São Paulo 

(CME-SP), é suplente da Câmara de Normas, 

Planejamento e Avaliação Educacional desde 2012. 

Em seu primeiro mandato, representa o poder 

público. 

 

Leila Portella Ferreira 

É ex-Diretora Regional de Educação da Região de 

Capela do Socorro da rede municipal de ensino de 

São Paulo. 

É graduada em Pedagogia, bacharel e licenciada 

em Matemática e Física e possui mestrado em 

História e Filosofia da Educação pela Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP). Já foi 

pesquisadora da Fundação Carlos Chagas e 

coordenou Projeto de Municipalização do Ensino 

Fundamental na Secretaria de Educação do Estado 

de São Paulo, de 1995 a 1998. 

Entre 1996 e 1998, Leila Portella foi conselheira do 

Conselho Estadual de Educação (CEE-SP) e, 

atualmente, é suplente na Câmara de Normas, 

Planejamento e Avaliação Educacional do CME-SP. 

No conselho desde 2012, foi nomeada como 

representante do poder público. 

 

José Augusto Dias 

É professor aposentado da Faculdade de Educação 

da Universidade de São Paulo (USP). Já trabalhou 

como professor e diretor de escola e foi diretor 

executivo do Colégio de Aplicação da USP. Entre 

1972 e 1981, foi membro do Conselho Estadual de 

Educação de São Paulo (CEE-SP), onde exerceu 

cargo de assessor da presidência. 

Licenciado em Pedagogia pela USP, o conselheiro 

tem diploma de professor normalista pela IEE de 

Santa Cruz do Rio Pardo. Possui pós-graduação em 

Administração Escolar e doutorado em Educação. 

É membro da Academia Paulista de Educação 

desde 1989. 

Foi presidente do Conselho Municipal de Educação 

de São José dos Campos. No CME-SP, José Augusto 

foi nomeado suplente em 1995, tornando-se 

titular entre 1999 e 2010. Desde 2011 é suplente, 

como representante da comunidade. 

 

Fontes: CME-SP, Lattes/CNPq, TSE, Junta 

Comercial de SP, Sistema de Cadastro Nacional de 

Pessoa Jurídica, Diário Oficial da Cidade de São 

Paulo, sites das instituições citadas. 


