
ATA DA 63ª REUNIÃO DO FÓRUM ESTADUAL DE EDUCAÇÃO REALIZADA NO 

DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2018 NO SALÃO NOBRE DA SECRETARIA ESTADUAL 

DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO. Aos vinte (20) dias do mês de 

fevereiro 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 63ª sessão ordinária do Fórum Estadual de Educação do Estado 

de São Paulo. A Profa. Conceição Fornasari, Coordenadora do Fórum, abriu a 

reunião, que versou sobre a seguinte pauta: 1 – Aprovação da Ata da 62ª reunião 

aprovada por unanimidade; 2 – Justificativas de ausências: Alzira Guiomar Jerez 

Laguna (SESI-SP), Caio Callegari (Todos pela Educação), Diana Maria de Morais 

(FRE), Fabiana Silva Fernandes (FCC),Ivan Ferreira Santos de Carvalho(FPEI), José 

Jacinto dos Santos Junior(ACEP), José Milton Salvador (UDEMO), Larissa Gomes 

Ornelas(CRP), Loretana Paolieri Pancera (CPP), Luiz Miguel Martins 

Garcia(UNDIME), Lucinéia Guedes (SENAC), Maria Benedita de Castro de 

Andrade(SINESP),  Maria Isabel Azevedo Noronha (APEOESP), Matilde Alzeni dos 

Santos (PROIFES),  Neusa Santana Alves(FASUBRA), Nilton Hirota (CEE), Rita de 

Cássia Fraga(SINPRO-SP),  Sheila Cecoon (IPF), Suely Yoshie Matsuda (SEE/SP), 

Terezinha Champlian (SINPEEM), Thais Levorlino (Campanha Nacional pelo direitro 

à Educação), Vanessa Yumi Fujinaga Souto  / Caio Callegari (Movimento Todos pela 

Educação); 3- Informes gerais: 3.1. A Coordenadora solicitou que fossem dadas 

informações sobre a CONAPE, e a Profa. Maria de Fátima Barbosa Abdalla, da 

Anfope, que esteve presente na reunião do pleno do Fórum Nacional Popular de 

Educação, que ocorreu na Casa do Professor/APEOESP, no dia 17 de fevereiro de 

2018, informou que a data da etapa nacional da CONAPE foi alterada para os dias 24 

a 26 de maio de 2018, na cidade de Belo Horizonte -MG, tendo em vista espaços mais 

adequados, além do apoio fundamental do poder público, em especial, do Governo 

de Minas Gerais. A representante da Anfope também informou, de forma sintética, 

que foram deliberados os seguintes pontos, que seguem sintetizados: 1) alteração da 

data da etapa nacional, conforme já mencionado; 2) flexibilização dos critérios para 

os delegados (as), permitindo que sejam cadastrados nas etapas estadual e distrital 

o máximo de pessoas, sem limite estabelecido; 3) manutenção da dinâmica relativa 

ao Documento  de Referência e da metodologia para seu aperfeiçoamento; 4) 

estímulo à realização das Conferências Livres e Populares em todo país, promovidas 

pelo FNPE; 5) construção de um Manifesto da I CONAPE, sintético, de caráter político 



e referenciado no Documento de Referência. Neste sentido, segue, em anexo, para 

maiores esclarecimentos, o Comunicado FNPE, de 17 de fevereiro de 2018.  Outros 

informes: o Prof. Enéas Machado, da SME, de Santos, mencionando que a CONAE 

da Baixada Santista será nos dias 06 e 07 de abril de 2018. A Coordenadora pediu, 

então, que a Professora Raquel Fernanda Fávero, da SEE/SP, falasse sobre o 

andamento das tarefas que foram desenvolvidas por ela, tendo em vista o 

financiamento por parte do Ministério da Educação. Ao tomar a palavra, fez um 

resumo do prazo que a Secretaria de Educação teria para assinatura do Termo de 

Referência, pois, somente após esta assinatura é que poderia dar prosseguimento às 

licitações. Também falou, brevemente, sobre a reunião que teve com os membros da 

Comissão de Financiamento, composta por ela e pelos Profs. João Palma Filho, 

Francisca Pereira e Arthur Pavan (CEE). Tendo em vista o procedimento de 

recebimento da verba do MEC, além dos procedimentos formais e licitatórios, Raquel 

falou da prudência de se ampliar o prazo da CONAE – Etapa Estadual. E mencionou, 

também, que as consultas sobre a hospedagem, que foram realizadas, indicaram que 

fazer a Conferência no interior seria muito mais acessível do que na capital, dando 

exemplo de Águas de Lindóia. O que ainda ficou de ser decidido a depender do 

financiamento que se terá. A partir da fala da Profa. Raquel, a Coordenadora sugeriu 

a data de 09 e 10 de junho de 2018, e solicitou que os membros se pronunciassem a 

favor ou contra esta data, levantando justificativas. A Profa. Kézia Alves justificou que 

esta data seria imprópria por se tratar de final de semestre, e que teriam problemas 

com a presença dos alunos, seus pais e professores. E mencionou que teria que ser, 

pelo menos, no sábado e domingo, sugerindo que fosse a partir da segunda semana. 

O Prof. João Palma, também, reforçou este mês, justificando os mesmos motivos, 

inclusive, os problemas que teriam aqueles que trabalham na educação superior. A 

Profa. Fátima Abdalla colocou que, nesta época, haveria dois eventos internacionais, 

o que inviabilizaria a presença das entidades e/ou associações científicas, e reforçou 

o período de 09 a 10 de junho, concordando que deveria ser em um final de semana. 

As Profas. Francisca e Conceição reforçaram esta data, juntamente, com a Raquel, 

com a Raquel, que justificou que o procedimento das licitações, necessita de 

obediência de prazos legais, inviabilizando o evento, caso ele fosse antes de junho. 

Com isso, houve 02 votos contrários e 04 abstenções, confirmando o período de 09 a 

10 de junho. Os Profs. João Palma, , Francisca, Paulo,  e Kézia, entre outros, 

reforçaram que será necessário que não se altere mais esta data não só para não se 



perder a legitimidade, mas para que se possa conduzir a CONAE de uma forma mais 

efetiva. Neste sentido, a Profa. Conceição reforçou a necessidade de se formar a 

Comissão de Infraestrutura, para que possa colaborar com a Comissão de 

Financiamento na efetivação do que está sendo proposto. A Profa. Fátima Abdalla 

sugeriu, então, que a própria Profa. Raquel pudesse coordenar esta Comissão, uma 

vez que facilitaria o desenvolvimento dos trabalhos entre as duas Comissões, de 

Financiamento e da Infraestrutura. A partir disso, a Comissão de Infraestutura ficou 

assim composta pelos seguintes membros: Raquel Fernanda Fávero (Coordenadora), 

Eduardo Cezar da Silva, Larissa Ornellas, Kezia Alves, Marizette Duca Pessoa, 

Nilberto Amorim e Paulo Roberto Yamaçoke. A Comissão informou ao plenário que 

fará a primeira reunião no dia 27 de fevereiro de 2018, às 14h, na sede da Secretaria 

de Educação de São Paulo, na sala 214. A Profa. Conceição também falou da 

necessidade da Comissão de Divulgação, que pudesse divulgar a CONAE em todos 

os seus movimentos, nos sites das diferentes instituições e/ou entidades que são 

membros do Fórum. Foi, então, proposta a Comissão de Divulgação, composta pelos 

seguintes membros: Emerson Santos (UPES), Jason Gomes (CREFONO), Nayara 

Souza (UEE), Paulo Roberto Yamaçoke (FREABCDMRR), assim como os membros 

da APEOESP, FEPESP e CPP. Por fim, discutiu-se, também, sobre a necessidade de 

revisão do Regimento, porque há pontos polêmicos; e, em relação a este aspecto, a 

Profa. Conceição mencionou que o Prof. Manzano é que está responsável quanto ao 

Regimento. Os Profs. Vinicius, João Palma, Raquel e Kézia falaram também sobre a 

definição dos critérios para a definição dos delegados, daqueles que têm indicação 

nacional e dos membros natos. Mais uma vez, a Profa. .Conceição verificou que 

muitas das entidades/associações inscritas não estão comparecendo e nem 

justificando. Os membros consideraram a importância de entrar em contato, assim 

como de enviar um comunicado a todos os membros e às diferentes Secretarias de 

Educação do Município de São Paulo. A Profa. Conceição concordou, mas disse da 

dificuldade de enviar tal informação para os municípios, solicitando que a Raquel 

(SEE/SP), o Prof. Eduardo (UDEMO) e/ou a UNDIME o fizessem. Com base nesta 

solicitação, Raquel enviará ao FEESP proposta de texto inicial explicitando as razões 

da necessidade de remanejar a data para junho para ser compartilhada com os 

membros.  Aprovou-se que a próxima reunião do pleno do Fórum ocorrerá no dia 20 

de março próximo. Nada mais havendo a tratar, eu, Maria de Fátima Barbosa Abdalla, 

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



Senhora Coordenadora. São Paulo, 20 de fevereiro de 2018. Conceição Fornasari, 

Maria de Fátima Barbosa Abdalla. 


