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Aos vinte dias do mês de agosto de dois mil e treze, às dez horas, realizou-se a 12ª 
Reunião Ordinária do Fórum de Educação do Estado de São Paulo – FEESP, no 
Salão Nobre do 16º andar do prédio da Secretaria Estadual de Educação, sito 
no Largo do Arouche, 302, sob a presidência do Prof. João Cardoso Palma 

Filho, com a seguinte pauta: 1)leitura e aprovação da ata da 11ª reunião do fórum de 

educação do estado de São Paulo realizada em 06/08/2013; 2)aprovação do regimento da 

conferência estadual do CONAE 2014 de São Paulo; 3)aprovação da planilha de serviços e 

infraestrutura para a realização da Conferência Estadual da CONAE 2014; 4)elaboração das 

propostas para o Plano Estadual de Educação – PEE; 5)outros informes. A reunião iniciou 

com a leitura e aprovação da ata da 11ª Reunião do Fórum de Educação do Estado de são 

Paulo, realizada em 06/08/2013. Após leitura foi solicitado constar da referida ata os nomes 

dos profissionais que serão coordenadores dos Eixos centrais, objetos de discussão da II 

CONAE-Estadual de S. Paulo, cuja solicitação foi acatada. Em seguida iniciou-se a 

discussão para a aprovação do Regimento da Conferência Estadual CONAE 2014 de São 

Paulo. Após intensos debates dos destaques apresentados e submetidos à decisão dos 

membros presentes, ficaram aprovados os seguintes destaques: supressão dos parágrafos 1º, 

2º, 3º e 4º do artigo 15, por unanimidade, pela ausência de exequibilidade da estruturação 
do Documento-Base em blocos. A outra justificativa para supressão é que nas Conferências 

Intermunicipais e na Conferência Municipal de São Paulo, as emendas dos eixos foram 

aprovadas por maioria simples, sem estruturação de blocos. Alguns membros do FEESP 

declararam que nas Conferências Intermunicipais e na Conferência Municipal de São 

Paulo, em quase todos os eixos, houve emendas que não foram objeto de debate e discussão 

por conta do tempo. Para resolver a questão decidiu-se que as emendas não debatidas serão 

colocadas à disposição de todos os participantes, porém, para a elaboração do Documento-

Base, somente as emendas votadas e aprovadas nas Conferências Intermunicipais e na 

Conferência Municipal de São Paulo, serão objeto de debate na CONAE 2014 de São 

Paulo. Essa decisão motivou a alteração do artigo 15 do Regimento Interno da II CONAE 

Estadual de São Paulo para a seguinte redação: “Art. 15 - Para a elaboração do Documento-

Base, o FEESP considerará apenas as emendas ao Documento-Referência votadas e 

aprovadas nas Conferências Intermunicipais de Educação e na Conferência Municipal de 

São Paulo”. Um dos membros chamou a atenção para a necessidade de correção de todos os 

artigos do referido Regimento que registre a expressão “Conferências Municipais”, porque 

no Estado de São Paulo as Conferências foram Intermunicipais, exceção a Conferência 

Municipal de São Paulo. Tendo em vista os problemas vivenciados com os diferentes 

representantes dos setores, nas Conferências Intermunicipais de Educação e na Conferência 

Municipal de São Paulo, por falta de entendimento da diferença entre “setores” e 

“segmentos”, alguns membros presentes no FEESP solicitaram inclusão de procedimentos 

para os representantes dos setores, no Regimento da II CONAE-Estadual de S. Paulo. Após 

intenso debate e discussão ficou aprovada a convocação de uma reunião com os setores 

designados pela II CONAE Nacional, a ser realizada em 27/agosto/2013, neste local, com o 

fim de prestar os devidos esclarecimentos. Em seguida, em consequência dessa deliberação, 

a plenária decidiu-se por não contemplar os procedimentos de participação dos setores no 

citado Regimento, porque esses já estão contemplados pela no regimento da II CONAE 

Nacional. Ainda sobre essa questão, foi esclarecido que as vagas para os setores são 

decididas pela CONAE Nacional, não sendo fórum de competência do FEESP. Assim, por 
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ausência de legitimidade a proposta de inclusão de um parágrafo ao artigo trinta e dois, 

referente à ocupação de vagas dos setores, foi rejeitada pelos membros presentes ao 

FEESP. Outro destaque; alteração do parágrafo primeiro do artigo trinta, devidamente 

aprovado pela plenária, passou a ter a seguinte redação: “§ 1º Os critérios para formalização 

das indicações nacionais foram definidos pelo Fórum Nacional de Educação.” Tendo sido 

suprimida a frase: “exercendo sua atribuição de organizador da II CONAE-SP”. Em 

seguida, houve a proposta do Coordenador da Comissão Especial de Divulgação e 

Mobilização, prof. Douglas, para incluir no regimento um artigo que assegurasse serviço de 

creche aos dos filhos dos (as) delegados (as), novamente, após intenso debate e discussão, 

os membros presentes decidiram pela não inclusão no Regimento, porém, foi aprovado que 

essa proposta será submetida à Fundação de Apoio Institucional – FAI/UFSCAR, para 

verificar a possibilidade de financiamento para essa creche. Outra proposta aprovada: 

Apresentar uma Moção conclamando todos para o acompanhamento da tramitação do 

Plano Nacional de Educação no Congresso Nacional. Finalizados os destaques, o 

Regimento da CONAE 2014 de São Paulo, foi aprovado por unanimidade dos presentes 

com as alterações acima descritas. Após essa aprovação, a Planilha de Infraestrutura foi 

submetida à apreciação de todos os membros do FEESP presentes. Nesse item, foi 

solicitado que constasse dessa planilha intérpretes de Libras em todos os grupos, além da 

plenária, bem como a infraestrutura de relatoria em cada grupo de Eixo. O coordenador da 

Comissão Especial de Divulgação e Mobilização, prof. Douglas, informou que protocolará 

todas as requisições na UFSCAR no dia 22/agosto/2013. Antes do protocolo ocorrerá uma 

reunião com a Comissão Especial de Monitoramento e Sistematização para a definição das 

requisições que esta comissão necessita para o desenvolvimento dos trabalhos. Quanto à 

inscrição do delegado nos eixos da CONAE 2014 de São Paulo, definiu-se que o delegado 

indicará o eixo que deseja participar, porém será avisado que há limitação de vagas, 

podendo essa inscrição ser transferida para outro eixo. Em relação à proposta de discussão 

para elaboração do Plano Estadual de Educação, a plenária decidiu por iniciar o debate a 

partir de outubro/2013, após o encerramento da CONAE 2014 de São Paulo. Em seguida, a 

Lúcia relatou os diversos questionamentos que o FEESP tem recebido, ficando deliberado 

que os mesmos devem ser encaminhados às comissões da CONAE 2014 para atendimento. 

Nesta reunião, ainda, esteve presente a representante do Fórum da Educação Infantil 

solicitando inclusão no FEESP. Colocada a solicitação em discussão a plenária invocou o 

regimento que determina o encerramento de inclusões até dezembro, porém, a representante 

lembrou que a solicitação foi encaminhada em tempo anterior da decisão do FEESP quanto 

ao encerramento das inscrições, o que motivou a plenária deliberar pela sua inclusão ao 

Fórum. Outra solicitação por parte do Consórcio do Grande ABC foi rejeitada por ser 

posterior ao encerramento das inscrições como membros do FEESP e, ainda, por não estar 

presente nenhum representante do referido consórcio. Questionado o presidente da mesa 

esclareceu que em não tendo êxito para acessar o sistema Nacional, as propostas de 

emendas e os delegados eleitos deverão ser encaminhados, por e-mail, ao FEESP. A 

coordenadora da Educação Cidadã Instituto Paulo Freire, procedeu a leitura de denúncia de 

trinta e cinco participantes da Conferência Intermunicipal ocorrida no ABC paulista, que 

será encaminhada ao FEESP. Após leitura, tendo em vista que a referida Coordenadora 

presenciou os acontecimentos naquela Conferência, a presidência da mesa solicitou o 

envio, por e-mail, de seu parecer para subsidiar resposta do FEESP. Por último, a 

presidência da mesa colocou para deliberação datas da próxima reunião tendo a plenária 
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decido que os membros do FEESP reunir-se-ão em 03/setembro/2013. Não havendo mais 

nada a ser discutido e deliberado, a reunião foi encerrada às quatorze horas. Eu, Maria José 

Zanardi Dias Castaldi, secretária adoc  lavrei esta ata. 

 

São Paulo, 20 de agosto de 2013. 

 


