
ATA DA 62ª REUNIÃO DO FÓRUM ESTADUAL DE EDUCAÇÃO REALIZADA NO DIA 

30 DE JANEIRO DE 2018 NO SALÃO NOBRE DA SECRETARIA ESTADUAL DE 

EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO. Aos trinta (30) dias do mês de janeiro do ano 

de dois mil e dezoito (2018), no Salão Nobre da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, 

situado na Praça da República, 53, em São Paulo – SP realizou-se a 62ª sessão ordinária do 

Fórum Estadual de Educação do Estado de São Paulo. A Senhora Professora Conceição 

Fornasari, Coordenadora do Fórum, declarou aberta a reunião. Ordem do Dia: 1 – Aprovação 

da Ata da 61ª reunião aprovada por unanimidade. 2 – Justificativa das ausências: CUT, Todos 

pela Educação, Uncme, Undime e Sinpro SP; a lista dos presentes será anexada à presente ata. 

3- Informes gerais: 3.1. A coordenadora informou a renúncia da Professora Nina Márcia Pereira 

Porto secretária geral do Fórum, por motivos pessoais e que há necessidade de uma nova 

secretária, em não havendo nenhum membro do FEE que se proponha a assumir tal função a 

coordenadora propôs que algum membro da entidade que represente a Secretaria de Educação 

do estado poderia assumir essa tarefa, quando a senhora Raquel Fernanda de Fávero se dispôs 

a averiguar a possibilidade de indicação com a secretaria executiva da SEE. Também se sugeriu 

a definição de reuniões de 15 em 15 ou de 20 em 20 dias, sendo aprovado a próxima para o dia 

20 de fevereiro 10:00hs. 3.2 Conape; foi informado que será realizada na cidade de Belo 

Horizonte nos dias 24, 25 e 26 do mês de abril de 2018. 4- Conae Estadual- debateu-se a 

possibilidade da realização em dois dias, ficando aprovado 13 e 14 de abril, por ampla maioria 

com uma abstenção. 4.1. Aprovou-se também a programação: mesa de abertura, palestrantes, 

sendo aprovada por maioria que presidente de nenhuma entidade seja palestrante na  abertura 

da conferência. Para mestre de cerimônia foi indicado o  professor  José Manzano. 4.2 Local 

do evento- definido a Uninove, a comissão de infraestrutura deverá fazer visita ao local e que a 

coordenação, em nome do Fórum, deverá assinar o termo de utilização do espaço físico, após a 

cessão do espaço na nova data. 4.3  Regimento Interno da III Conae Estadual foi elaborado pela 

comissão específica e o professor José Manzano  prontificou-se a fazer a revisão e enviar à 

coordenação. 5. As comissões precisam nomear novos coordenadores, uma vez que a de 

acompanhamento e sistematização assumiu a coordenação pró tempore do FEE e a de 

infraestrutura abdicou da função já em outra reunião. Não houve interesse de nenhum membro 

presente e os cargos continuam em aberto. 6- Após os debates a senhora Raquel Fernanda 

Fávero representante da secretaria de educação do Estado pediu a palavra e que a mesma 

constasse da ata, para esclarecer que no mês de novembro de 2017, solicitou a sua inclusão na 

lista de e-mails do FEESP, pois é membro efetivo indicado pela SEE, entretanto teve seu 

atendimento somente em janeiro. Informou ao coordenador anterior do fórum que haveria 



financiamento por parte do Ministério da Educação, via Plano de Ações Articuladas (PAR), e 

tempo exíguo para o preenchimento do mesmo com as informações necessária para CONAE. 

Não teve retorno e, com vista a não perder o prazo, fez a inserção baseada em informações 

constante de ofício do FEE enviado em 25/07/2017. Informou ainda que o repasse federal 

encontra-se empenhado e que aguarda o envio, por parte do MEC, do Termo de Compromisso 

para iniciar o processo licitatório. No entanto, faz-se necessária a elaboração de um termo de 

referência para definição dos itens a serem contratos pela CONAE – Etapa Estadual.  Diante 

das providências necessárias para tanto, sugeriu a formação de uma comissão de financiamento 

para viabilizar a execução e liberação dessa verba, articulando com a Comissão de 

Infraestrutura e a Secretaria, sendo indicados como membros: professor João Palma Filho, a 

professora Francisca Pereira, e a representante da Secretaria estadual de Educação Raquel 

Fávero e um representante do CEE. Por fim, a representante do Centro do Professorado Paulista 

CPP disponibilizou a entidade para realizar a filmagem da Conferência Estadual, o que foi 

aceito pelos presentes. Nada mais havendo a tratar eu, Matilde Alzeni dos Santos, redigi a 

presente ata, depois de apreciada e aprovada será assinada por mim e pela Senhora 

Coordenadora. São Paulo, 30 de Janeiro de 2018. Conceição Fornasari, Matilde Alzeni dos 

Santos. 


