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 FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO 
DA EDUCAÇÃO

 Comunicado
Comunicado do Presidente da Fundação para o Desenvolvi-

mento da Educação - FDE, de 15-09-2020
O Presidente da Fundação para o Desenvolvimento da 

Educação - FDE faz saber que foram realizados estudos 
conjuntos da Comissão de Avaliação de Documentos e Aces-
so – CADA do órgão e do Centro de Gestão Documental, do 
Arquivo Público do Estado, órgão responsável por formular 
e implementar a política estadual de arquivos, gestão docu-
mental e acesso à informação, e que seus resultados foram 
consignados no Processo 00430/2020. Após a execução das 
etapas previstas no estudo com o objetivo de identificar a 
produção dos documentos na Fundação para o Desenvol-
vimento da Educação - FDE visando a elaboração de seus 
instrumentos de gestão documental, concluiu-se que todas 
as séries documentais identificadas já estão contempladas 
no atual Plano de Classificação e Tabela de Temporalidade 
de Documentos da Administração Pública do Estado de São 
Paulo: Atividades-Meio, oficializada pelo Decreto Estadual n. 
48.897 e atualizada pelo Decreto Estadual n. 63.382/2018, e 
devem ser classificados conforme esses instrumentos.

 DIRETORIAS DE ENSINO

 DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO CENTRO

 Portarias do Dirigente Regional de Ensino, de 15-09-
2020

Homologando, com fundamento na Lei Federal 9.394/96, 
Deliberação CEE 10/97, Indicação CEE 13/97 e § 2º do artigo 
29 do Parecer CEE 67/98, e à vista do Parecer Conclusivo do 
Supervisor de Ensino responsável pelo estabelecimento, o Plano 
Gestão para o quadriênio de 2020/2023 da:

EE Arthur Guimarães (CIE 003487), situado à Rua Jaguaribe, 
354, Vila Buarque, CEP 01224-000, São Paulo/SP.

EE Orlando Horácio Vita (CIE 037746), situado à Rua Diogo 
Cabrera, 424, Imirim, CEP 02467-060, São Paulo/SP.

EE Prof. Augusto Meirelles Reis Filho (CIE 000462), situado 
à Rua Padre João Gualberto, 311, Imirim, CEP 02537-000, São 
Paulo/SP.

EE Tarcísio Alvares Lobo (CIE 000536), situado à Rua Estela 
Borges Morato, 500, Bairro do Limão, CEP 02722-000, São 
Paulo/SP.

EE Pedro II (CIE 003448), situado à Rua Marta, 33, Barra 
Funda, CEP 01155-010, São Paulo/SP.

Portarias do Dirigente Regional de Ensino, de 15-09-
2020

Homologando, com fundamento na Lei Federal 9.394/96, 
na Deliberação CEE 10/97, Indicação CEE 13/97, e à vista do 
Parecer Conclusivo do Supervisor de Ensino responsável pelo 
estabelecimento, o Plano Escolar 2020 dos seguintes estabele-
cimentos de ensino:

Gimbernau Escola de Educação Infantil e Ensino Fundamen-
tal (CIE 813254), situado à Rua Caetés, 569 e 577, Perdizes, CEP 
05016-081, São Paulo, SP.

Escola de Capacitação Profissional Boa Vontade (CIE 4603), 
situado à Rua Dorací, 90, Bom Retiro, CEP 01134-050, São 
Paulo, SP.

Colégio Santana (CIE 100493), situado na Rua Voluntários 
da Pátria, 2624, Santana, CEP 02402-100, São Paulo/SP.

Colégio Centenário (CIE 100161), situado na Rua João 
Rudge, 597, Casa Verde, CEP 02513-020, São Paulo/SP.

Escola de Educação Infantil e Fundamental Aquarella (CIE 
456706), situado na Rua Dom Bento Pickel, 260, Casa Verde Alta, 
CEP 02544-000, São Paulo/SP.

Portaria do Dirigente Regional de Ensino, de 15-09-
2020

Designando com fundamento na Deliberação CEE 
138/2016 e à vista do Processo SEDUC-PRC-2020/41286, os 
Supervisores de Ensino: Catia Regina Carrara, RG 21.317.702-
X, Alfredo Sérgio Ribas dos Santos, RG 09.897.638-2 e Itamar 
Aparecido Pereira, RG 19.524.139-3, para, sob a presidência 
do primeiro, comporem comissão que procederá a análise 
da documentação, vistoria dos equipamentos e instalações 
físicas, emitindo parecer conclusivo sobre o pedido de auto-
rização e funcionamento de novas dependências em prédio 
já autorizado, junto ao Estabelecimento de Ensino Centro de 
Ensino Grau Técnico - Unidade Brás (CIE 5886), situado na 
Avenida Celso Garcia, 278, Brás, CEP 03014-000, São Paulo/
SP e mantido por Brás Educacional Cursos Técnicos - Eireli, 
CNPJ 29.570.468/0001-01.

Portaria do Dirigente Regional de Ensino, de 15-09-
2020

Declarando Regularizada, com fundamento no item 6.1.2 
da Indicação CEE 8/86 anexa a deliberação CEE 18/86 a vida 
escolar de Ailton do Carmo Brito, RG 22.147.349-X/SP concluinte 
de 2000 - Curso de Educação de Jovens e Adultos - Modalidade 
a Distância - Ensino Médio no Instituto Educacional e Empresa-
rial XV de Novembro, tendo em vista o princípio da recuperação 
implícita em conformidade com os itens 3.1.1, 4.3 e 5.2 da 
Indicação CEE 08/86.

Os 963 Pareceres aprovados foram distribuídos entre: 
Câmara de Educação Básica (CEB), Câmara de Educação Supe-
rior (CES), Comissão de Planejamento (CPL) e Conselho Pleno 
(CP), conforme tabela a seguir:

ANO CEB CES CPL CP TOTAL

2018 27 162 14 8 211
2019 94 386 33 2 515
2020 58 159 17 3 237
Total 179 707 64 13 963

Medida importante para a melhoria da formação de pro-
fessores, foi a análise pela Comissão Especial de Licenciaturas 
de 50 processos, concluindo as adequações curriculares dos 
176 cursos de licenciatura existentes no Sistema de Ensino do 
Estado de São Paulo, à Deliberação CEE 111/2012, alterada pela 
Deliberação CEE 154/2017.

Esta adequação ocorreu porque o CEE fixou diretrizes 
curriculares para a formação de docentes da educação básica, 
onde estabeleceu a distribuição mínima da carga horária dos 
cursos de pedagogia e das áreas de conhecimento especificas. 
Nestas diretrizes também houve o empenho do Colegiado em 
fortalecer o aspecto das práticas na formação dos docentes ao 
estabelecer que os cursos voltados à formação de professores 
dos anos finais do ensino fundamental e médio com 3.200 horas, 
ou mais, devem “destinar, no mínimo, 960 horas à formação 
didático-pedagógica, independentemente das horas dedicadas 
ao estágio supervisionado e às atividades científico culturais”.

A fixação de tempo mínimo para a formação didático-peda-
gógica do professor é de fundamental importância para a quali-
ficação dos licenciandos ao ensino. Se é certo que os professores 
devem ter um profundo referencial teórico, e formação em 
conteúdos específicos, não menos certa é a necessidade de que 
eles também aprendam – nesse especial período de formação 
que é a licenciatura – as boas práticas para o trabalho docente.

A seguir a lista das Comissões Especiais de trabalho:

 COMISSÃO ESPECIAL

1 Acompanhamento do Currículo das Licenciaturas
2 Consolidação de Normas para Pós-Graduação Lato Sensu
3 Corte Etário
4 Currículo Paulista do Ensino Básico
5 Currículo Paulista do Ensino Médio
6 Cursos de Medicina
7 Cursos Técnicos de Nível Médio na Área de Saúde na Modalidade EaD
8 EaD – Ensino Superior
9 Educação Integral
10 Escolas Internacionais e Bilíngues
11 Flexibilização da Trajetória Escolar e Certificação de Estudos
12 Indicadores de Avaliação para Instituições Municipais de Ensino Superior e FATECs
13 Notório Saber (Educação Básica e Ensino Superior)
14 Orientações sobre Autonomia dos Municípios
15 Política Estadual de Educação Especial
16 ProSuperior
17 Regime de Colaboração e Articulação com os Municípios
18 Regimento Escolar (Faltas Disciplinares)
19 Revisão da Deliberação CEE 142/2016
20 Segunda Licenciatura e Complementação Pedagógica de Graduados
21 Supervisão de Ensino no Estado de São Paulo

O CEE recebeu os Reitores das universidades estaduais pau-
listas USP, UNESP e UNICAMP para discutir uma pauta pré-esta-
belecida de assuntos: (1) Políticas de ingresso e permanência; (2) 
Evasão dos alunos nos cursos; (3) Formação de Professores; (4) 
Indicadores de eficiência do ensino/aprendizagem.

O Conselho também se reuniu em diversas ocasiões com 
o Secretário de Estado da Educação que participou de Sessões 
Plenárias do Colegiado.

Representantes de Instituições e entidades também foram 
recebidos pelo Colegiado.

O CEE avançou no seu próprio processo de modernização: 
houve a progressiva redução do uso do papel nas rotinas e as 
Sessões Plenárias passaram a ocorrer com uso exclusivo de note-
books e, com o advento, do surto Global da Covid-19 adaptou-se 
a necessidade de uso de ferramentas de transmissão à distância 
da Sessões, sem interrupção dos trabalhos.

Finalmente, cabe destacar que o CEE operacionalizou a 
implementação do sistema ProSuperior ao procurar: (1) cum-
prir sua missão institucional de procurar as melhores práticas 
na prestação de serviços públicos e na busca de fomentar o 
desenvolvimento da cultura da transparência na administração; 
(2) utilizar meios de comunicação viabilizados pelas tecnologias 
da informação; (3) divulgar informações de interesse público; 
(4) observar a publicidade como preceito geral e do sigilo como 
exceção; (5) primar pela qualidade da informação coletada na 
fonte.

Desta forma, com o ProSuperior, o CEE agiliza e garante 
maior transparência às decisões, ações e procedimentos envol-
vidos no processo de avaliação e regulação do ensino superior 
público de São Paulo: o credenciamento e recredenciamento 
de instituições bem como aprovação de projeto, autorização, 
reconhecimento e renovação de reconhecimento de cursos 
destas instituições.

A utilização do sistema SEM PAPEL transformou a roti-
na administrativa do Colegiado para processos inteiramente 
eletrônicos, que facilitam a tramitação, acompanhamento e 
divulgação das informações para o Sistema de Ensino Paulista.

poderá ser protocolada em papel, em uma das repartições fis-
cais da Secretaria da Fazenda, obedecendo-se às prescrições do 
artigo 21 da Portaria CAT 198/2010.

Contribuinte: STAMPFIX ARTEFATOS DE METAL LTDA. /
IE: 379.133.789.114 / CNPJ/CPF: 15.491.912/0001-80
Endereço:
AIIM - ICMS 4.137.124-0, de 16-09-2020
Data de Notificação: Considerar-se-á realizada esta notifi-

cação no quinto dia útil posterior ao da data desta publicação 
no Diário Oficial do Estado (item 1 do §4º do artigo 9º da Lei 
13.457/2009).

Posto Fiscal de Vinculação (local para apresentação de 
Defesa): PF-GUARULHOS, Av. Dr. Timóteo Penteado, 531 - Vila 
Hulda - Guarulhos - SP, horário 9h às 16h30.

Unidade de Julgamento: DTJ-1 - Delegacia Tributária de 
Julgamento de São Paulo

Conforme o § 4º do artigo 27 da Portaria CAT 198/2010, 
a notificação por meio eletrônico prevalecerá sobre quaisquer 
outras acaso realizadas.

A Defesa deverá ser dirigida ao Julgador Tributário e será 
enviada por meio eletrônico por meio do Portal do ePAT supra 
referenciado, nos termos dos artigos 13, 14 e 15 da Portaria CAT 
198/2010, com documentos e peças em formato pdf (portable 
document format), devendo ser assinada eletronicamente com 
a utilização do aplicativo gerenciador de upload disponibilizado 
pela Secretaria da Fazenda nesse mesmo Portal.

Ressalte-se que a apresentação de Defesa acarretará o 
início do processo administrativo tributário nos termos do artigo 
33 da Lei 13.457/2009, sujeitando o contribuinte às regras 
processuais desta Lei, especialmente quanto à Comunicação 
Eletrônica dos Atos Processuais (artigo 77 e seguintes da Lei 
13.457/2009), com a respectiva publicação dos atos adminis-
trativos por meio de Diário Eletrônico próprio da Secretaria da 
Fazenda, conforme artigo 29 da Portaria CAT 198/2010 e artigo 
1º da Resolução SF-20/2011.

Caso o ePAT torne-se indisponível por motivos técnicos, 
impossibilitando ao usuário credenciado o acesso e envio de 
documentos por meio do Portal do ePAT na Internet, a Defesa 

 Delegacia Regional Tributária de Araraquara - DRT-15
 Núcleo de Serviços Especializados - II
 Comunicado
O(s) contribuinte(s) a seguir identificado(s) fica(m) cientificado(s) sobre a cassação da eficácia da inscrição estadual no Cadastro 

de Contribuintes do ICMS/SP, da(s) seguinte(s) empresa(s), com base no §4o do Artigo 11 da Portaria CAT 95/2006:

PROTOCOLADO RAZÃO SOCIAL IE CNPJ ENDEREÇO INAPTO DESDE

SFP-EXP-2020/110538 AMANDA CRISTINA DA SILVA DE OLIVEIRA 47032415873 58.7.2.82..111 23.017.446/0001-24 AVENIDA VISCONDE DE RIO CLARO, 2230, RIO CLARO - CEP 13.500-505 07-08-2015
SFP-EXP-2020/110507 LUIZ GIOVANI DA COSTA 70046581987 587.188.758.114 19.369.896/0001-09 AVENIDA VISCONDE DE RIO CLARO, 2230, RIO CLARO - CEP 13.500-505 31-01-2018
SFP-EXP-2020/110453 ANTONIO MARCOS SILVEIRA 587.290.394.110 07.894.982/0001-51 AVENIDA 12, 2474, RIO CLARO - CEP 13.503-019 14-01-2016
SFP-EXP-2020/110430 VANESSA NOGUEIRA DE SOUSA 04240344336 587.322.932.119 27.594.326/0001-40 RUA 14, 377, RIO CLARO - CEP 13.500-130 25-04-2017
SFP-EXP-2020/111862 FILADELFIA LOJA DE CONVENIENCIA LTDA. 181.188.594.111 13.070.452/0001-91 RUA EXPEDICIONARIOS DO BRASIL, 1048, ARARAQUARA - CEP 14.801-360 10-07-2018
SFP-EXP-2020/111611 IANNI CONVENIENCIA LTDA 181.407.339.111 31.790.170/0001-40 AVENIDA BADIA MIGUEL SABA, 222, ARARAQUARA - CEP 14.808-238 26-06-2019
SFP-EXP-2020/110457 MADRI INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 637.147.473.117 03.689.854/0001-15 RUA LUIZ PROCOPIO DE ARAUJO FERRAZ, 431, SAO CARLOS - CEP 13.563-301 11-04-2013
SFP-EXP-2020/111480 NOLICCO'S - COMERCIO ATACADISTA DE 
 PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 18.1.3.94..114 11.604.309/0001-07 RUA LUIZ PAULILLO, 560, ARARAQUARA - CEP 14.804-385 25-09-2012
SFP-EXP-2020/111859 REVEFLEX COLCHOES LTDA 181.405.293.119 21.414.988/0002-96 RUA SAO BENTO, 968, ARARAQUARA - CEP 14.801-300 27-11-2018
SFP-EXP-2020/114024 APARECIDA CONCEICAO PADOVANI 181.182.461.113 17.040.600/0001-86 RUA DOUTOR MARIO OPICE, 439, ARARAQUARA - CEP 14.804-400 27-03-2013
SFP-EXP-2020/112816 CHIARI EMBALAGENS DE MADEIRA LTDA 637.152.626.111 12.773.952/0001-27 RUA SEBASTIAO RAMOS, 1120, SAO CARLOS - CEP 13.566-841 25-03-2015
SFP-EXP-2020/112765 BRAGHINI-MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 181.211.504.113 48.533.673/0001-33 AVENIDA RAUL TOBIAS MONTEIRO, 972, ARARAQUARA - CEP 14.810-240 26-03-2014
SFP-EXP-2020/112711 A & F PUCCA MATERIAIS ELETRICOS LTDA 181.193.222.111 18.047.861/0001-90 AVENIDA JOSE DO PATROCINIO, 582, ARARAQUARA - CEP 14.810-150 29-03-2018

 Agricultura e 
Abastecimento
 COORDENADORIA DE 
DESENVOLVIMENTO RURAL 
SUSTENTÁVEL

 DEPARTAMENTO DE SEMENTES, MUDAS E 
MATRIZES

 CÉLULA DE APOIO ADMINISTRATIVO
 NÚCLEO DE FINANÇAS E SUPRIMENTOS
Quinto Termo Aditivo
SAA-PRC-2020/04413 – Contrato DSMM 011/2017
Contratante: Departamento de Sementes, Mudas e Matrizes 

(DSMM)
CNPJ 46.384.400/0016-25
Contratada: Marcel Messias dos Santos Informatica - ME
CNPJ 07.684.724/0001-40
Objeto: Contratação de Empresa para prestação de serviços 

impressão e reprografia corporativa
Vigência: de 01-10-2020 a 30-09-2021
Classificação orçamentária: UGE 130032
Programa de Trabalho 20122131762160000
Natureza de despesa 339039-99
Data da assinatura 11-09-2020.

 Educação
 GABINETE DO SECRETÁRIO

 CHEFIA DE GABINETE

 Despacho da Chefe de Gabinete, de 14-9-2020
Interessado: Diretoria de Ensino Região de Catanduva
Assunto: Prestação de Serviço de Limpeza em Ambiente 

Escolar
Número de referência: SEDUC-PRC-2019/16355
À vista da instrução processual, em especial, da Ata do 

Pregão Eletrônico de fls. 1420/1470, da manifestação do 
Pregoeiro de fls. 1536/1537 e do parecer do Departamento de 
Suprimentos e Licitações (DESUP), através do Despacho CPLIC 
717/2020 (fls. 1547/1554), que adoto como razão de decidir, 
Homologo o objeto em favor da empresa MR7 Impacto Serviços 
Pessoais Eireli, inscrita no CNPJ 21.777.810/0001-29, com o 
valor total de R$ 1.349.950,49, lote único, pelo período inicial 
de 30 meses, referente ao procedimento licitatório adotado 
no Pregão Eletrônico 003/2020, relativo à oferta de compra 
080305000012020OC00007, obedecidas às formalidades legais.

 Extrato de Parecer Técnico
Objeto: Doação, sem ônus para a Administração, de bens 

móveis ao 1º Centro de Inovação da Educação Básica Paulista, 
no valor de R$ 88.909,66, pela empresa Associação Grupo Mais 
Unidos.

Parecer: A Comissão Permanente de Análise de Chama-
mento Público, instituída por meio da Resolução Seduc-64, de 
14-03-2019, alterada pela Resolução 37, de 2 de abril de 2020, 
considerando o parecer favorável da Coordenadoria Pedagógica 
e do Conselho Estadual de Tecnologia da Informação e Comu-
nicação - Coetic, delibera pelo aceite da proposta via Manifes-
tação de Interesse e submete ao Secretário da Educação, para 
deferimento/autorização deste procedimento e convocação da 
proposta deferida. Quaisquer interessados em doar o mesmo 
objeto poderão apresentar manifestação de interesse a esta 
Secretaria Estadual de Educação, no prazo de 15 dias, por meio 
do email: chamamentopub.seduc@educacao.sp.gov.br.

 CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO
 Portaria CEE/GP - 203, de 14-9-2020
O Presidente do Conselho Estadual de Educação, com fun-

damento na Lei 10.403, de 06-07-1971 e no Decreto 9.887/77:
Considerando que o Conselho Estadual de Educação é 

Órgão Normativo, Deliberativo e Consultivo do Sistema de Ensi-
no do Estado de São Paulo, conforme disposto no artigo 242 da 
Constituição Estadual e no artigo 2º da Lei Estadual 10.403/71;

Considerando que as ações do CEE envolvem a comunidade 
escolar sempre normatizando, orientando, acompanhando e 
avaliando políticas educacionais e descentralizando decisões 
dentro de sua natureza e função;

Considerando que ao orientar o Sistema de Ensino do 
Estado de São Paulo, o CEE estabelece parceria produtiva com 
a Secretaria de Estado da Educação, com diversas redes munici-
pais de ensino, com o setor privado da educação básica e com 
as Instituições de Ensino Superior, em especial as quatro univer-
sidades públicas do Estado (USP, Unesp, Unicamp e Univesp), o 
Centro Tecnológico Paula Souza e as Instituições Municipais de 
Ensino Superior;

Considerando que o CEE fixa doutrinas por caminhos 
retrospectivos (ao analisar e atualizar questões sobre as quais 
tem se pronunciado ao longo dos últimos anos) e prospectivos 
(ao perceber tendências da Educação e ao formular conceitos 
adequados às novas realidades do Brasil e do mundo);

Considerando a importância de se prestar contas com trans-
parência e de se fazer uma reflexão sobre a posição doutrinária 
do CEE ao longo da gestão de 2018-2020, com um balanço das 
normas e atos produzidos em temas relevantes para o Sistema 
de Ensino do Estado de São Paulo e traduzindo a abrangência 
destas posições doutrinárias do Colegiado, resolve:

Art. 1º Apresentar Relatório da Gestão do período de 2018 
a 2020, conforme texto anexo desta Portaria.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publi-
cação.

ANEXO
Relatório da Gestão de 2018-2020
Dentro de suas atribuições, além das consultas e solicita-

ções do Sistema de Ensino, o Colegiado atuou de forma pro-
positiva tendo em vista a aprovação da Base Nacional Comum 
Curricular do Ensino Básico (Resolução CNE/CP 2/2017); a 
definição da idade de corte etário pelo Supremo Tribunal Federal 
e Conselho Nacional de Educação; a expansão dos cursos de 
Medicina no Estado de São Paulo; a aprovação da nova Lei do 
Ensino Médio (Lei Federal 13.415/2017) e a necessidade de se 
estabelecer normas, devido ao surto global da Covid-19, para o 
Sistema de Ensino do Estado de São Paulo.

Em especial pode-se destacar a Deliberação CEE 169/2019 e 
respectiva Indicação CEE 179/2019 que fixaram normas relativas 
ao Currículo Paulista e atenderam ao disposto nas determina-
ções legais da BNCC, que definiu o conjunto orgânico e progres-
sivo de aprendizagens essenciais como um direito de todas as 
crianças, jovens e adultos no âmbito da Educação Básica.

Ao longo da Gestão foram editados 1.944 Atos ao longo 
de 72 Sessões Plenárias entre 2018 e 2020, não houve falta 
de quórum em nenhuma destas sessões e, na maioria delas, o 
quórum contou com a presença de mais de 2/3 dos Conselheiros 
do Colegiado.

Em números absolutos, foram editados 963 Pareceres, 942 
Portarias, 12 Indicações e 27 Deliberações, todos provocados 
pelo Sistema de Ensino do Estado de São Paulo, comunidade 
ou pelo próprio CEE Também se destacaram as consultas da 
Secretaria de Estado da Educação. Foram compostas 21 Comis-
sões Especiais.

Devido à pandemia do novo Coronavírus, o Colegiado tam-
bém demonstrou agilidade e prontidão, tendo emitido diversas 
normas que adequaram o sistema de ensino à situação. A pri-
meira delas, Deliberação CEE 177/2020, se referiu à reorganiza-
ção dos calendários escolares e abriu a possibilidade para que as 
escolas, que estavam com todas as aulas presenciais paralisadas, 
pudessem desenvolver atividades remotas com seus estudantes.

A seguir são apresentadas tabelas com balanço das ativi-
dades do Conselho da Gestão de 2018-2020. Foram 27 Delibe-
rações com respectivas Indicações, listadas na tabela a seguir:

162/2018 Fixa Diretrizes para a Educação Profissional Técnica de Nível Médio no Sistema de Ensino do Estado de São Paulo
163/2018 Altera e acrescenta dispositivos na Deliberação CEE 97/2010 que fixa normas para credenciamento e recredenciamento de instituições de ensino e autorização de cursos e programas de 
 educação a distância, no ensino fundamental e médio para jovens e adultos e na educação profissional técnica de nível médio, no sistema de ensino do Estado de São Paulo
164/2018 Acrescenta dispositivos na Deliberação CEE 142/2016 (Dispõe sobre a regulação, supervisão e avaliação de instituições de ensino superior e cursos superiores de graduação vinculados ao 
 Sistema Estadual de Ensino de São Paulo)
165/2018 Aprova o Plano de Aplicação de Recursos da Quota Estadual do Salário - Educação - Ano de 2019
166/2019 Dispõe sobre o corte etário para matrícula de crianças aos 4 (quatro) e aos 6 (seis) anos de idade, respectivamente, na etapa da Pré-Escola da Educação Infantil e no Ensino Fundamental 
 do Sistema de Ensino do Estado de São Paulo
167/2019 Fixa normas para regulação dos Cursos de Medicina para os estabelecimentos de ensino superior vinculados ao Sistema de Ensino do Estado de São Paulo
168/2019 Altera e revoga dispositivos da Deliberação CEE 162/2018, que Fixa Diretrizes para a Educação Profissional Técnica de Nível Médio no Sistema de Ensino do Estado de São Paulo
169/2019 Fixa normas relativas ao Currículo Paulista da Educação Infantil e Ensino Fundamental para a rede estadual, rede privada e redes municipais que possuem instituições vinculadas ao 
 Sistema de Ensino do Estado de São Paulo, e dá outras providências
170/2019 Autorização, Reconhecimento e Renovação do Reconhecimento de Cursos e Programas de Educação Superior na Modalidade a Distância em Instituições vinculadas ao 
 Sistema de Ensino do Estado de São Paulo.
171/2019 Dispõe sobre a regulação, supervisão e avaliação de instituições de ensino superior e cursos superiores de graduação vinculados ao Sistema Estadual de Ensino de São Paulo.
172/2019 Dispõe sobre a administração, operação e implementação progressiva do Sistema ProSuperior e dá providências correlatas

173/2019 Reconhecimento de Notório Saber de profissionais para ministrar conteúdos de áreas afins à sua formação ou experiência profissional, exclusivamente para atender ao disposto no 
 inciso V do caput do artigo 36 da LDB com redação alterada pela Lei 13.415/2017
174/2019 Aprova o Plano de Aplicação de Recursos da Quota Estadual do Salário - Educação - Ano de 2020
175/2019 Implementação da Lei Federal 13.415/2017
176/2020 Acrescenta dispositivos à Deliberação CEE 144/2016 que dispõe sobre a aprovação e a entrada em vigor dos Regimentos Escolares (Regimento de Escolas Particulares que tem rede)
177/2020 Normas quanto à reorganização dos calendários escolares, devido ao surto global de Coronavírus, para o Sistema de Ensino do Estado de São Paulo
178/2020 Fixa normas quanto às atividades do Conselho Estadual de Educação, no período de surto global do Covid-19 (Novo Coronavírus), e dá outras providências
179/2020 Covid 19 Dispõe sobre a prorrogação dos prazos estabelecidos na Deliberação CEE 178/2020, em consonância com o Decreto 64.967/2020, no período de surto global do 
 Covid 19 Novo Coronavírus, e dá outras providências
180/2020 Dispõe sobre a prorrogação dos prazos estabelecidos na Deliberação CEE 178/2020
181/2020 Dispõe sobre a avaliação de estudantes em cursos devidamente autorizados na modalidade EaD e orienta as instituições vinculadas ao Sistema de Ensino do Estado de São Paulo,
  em razão do surto global da Covid-19
182/2020 Fixa procedimentos para o cumprimento da carga horária mínima para conclusão do curso técnico de nível médio de Enfermagem em 2020 e orienta as instituições de ensino de 
 formação técnica especializada, vinculadas ao Sistema de Ensino do Estado de São Paulo, devido ao surto global da Covid-19, e dá outras providências
183/2020 Fixa normas quanto às atividades do Conselho Estadual de Educação e prorroga os prazos dos atos regulatórios das instituições de educação básica com cursos e programas de 
 educação a distância, no ensino fundamental e médio para jovens e adultos e na educação profissional técnica de nível médio, bem como das Instituições de Educação Superior 
 vinculadas ao Sistema de Ensino do Estado  de São Paulo, devido ao surto global da Covid-19, e dá outras providências
184/2020 Dispõe sobre a avaliação do rendimento escolar para estudantes de cursos na modalidade Educação para Jovens e Adultos (EJA) nas instituições vinculadas ao Sistema de Ensino 
 do Estado de São Paulo, em razão do surto global da Covid-19
185/2020 Fixa procedimentos para o cumprimento da carga horária de estágio, atividades práticas, atividades laboratoriais e de internato visando a continuidade e conclusão dos cursos da 
 área da saúde nas Instituições de Ensino Superior, vinculadas ao Sistema de Ensino do Estado de São Paulo, tendo em vista o surto global da Covid-19, e dá outras providências
186/2020 Fixa normas relativas ao Currículo Paulista do Ensino Médio, de acordo com a Lei 13.415/2017 para a rede estadual rede privada e redes municipais
187/2020 Fixa normas para a eleição de Presidente e Vice-Presidente do Colegiado, em razão do surto global da Covid-19
188/2020 Disciplina a aprovação e a entrada em vigor dos Regimentos Escolares das instituições vinculadas ao Sistema de Ensino do Estado de São Paulo, no período de surto global do
  Covid-19 (Novo Coronavírus), e dá outras providências
189/2020 Fixa normas para a autorização e funcionamento de Cursos de Educação Profissional Técnica e de Especialização Técnica, de Nível Médio, modalidade presencial, vinculados 
 ao Sistema de Ensino do Estado de São Paulo, devido ao surto global da Covid-19, e dá outras providências

Além dessas, outras 12 Indicações foram editadas:
170/2018 Metodologia de Acompanhamento do Plano Estadual de Educação (PEE)
174/2019 Consulta sobre Orientação do Ministério da Educação
175/2019 Regimento Escolar e o direito à educação e à aprendizagem: a transferência por questões disciplinares como medida educativa de caráter excepcional
178/2019 Recomendações e orientações para fortalecimento da ação supervisora do sistema estadual de ensino paulista com vistas à melhoria do processo de ensino e aprendizagem
180/2019 Procedimentos de flexibilização da trajetória escolar e certificação curricular: garantia à educação e à aprendizagem
183/2019 Orientações sobre autonomia dos municípios paulistas para criação de seus sistemas ou integração ao sistema estadual de São Paulo e adesão ao Currículo Paulista
184/2019 Currículo Paulista - Recomendações, análise e revisão do material didático do Programa SP Faz Escola Área de Ciências da Natureza 8º ano do Ensino Fundamental
185/2019 LDB e o efetivo trabalho escolar
190/2019 Atos do Conselho Estadual de Educação em 2019
193/2020 Covid-19 - Normas para as escolas de Educação Infantil do Sistema de Ensino do Estado de São Paulo devido ao surto global da Covid-19
197/2020 Informa sobre Etapas e Protocolos da retomada das aulas e atividades presenciais nas instituições vinculadas ao Sistema de Ensino do Estado de São Paulo, 
 em razão do surto global da Covid-19
199/2020 Disponibiliza estudos e documentos para a retomada das aulas e atividades pedagógicas presenciais nas instituições vinculadas ao Sistema de Ensino do Estado de São Paulo, 
 em razão do surto global da Covid-19


