
ATA DA 66ª REUNIÃO DO FÓRUM ESTADUAL DE EDUCAÇÃO REALIZADA 

NO DIA OITO (8) DIAS DO MÊS DE MAIO DO ANO DE DOIS MIL E DEZOITO 

(2018) NO SALÃO NOBRE DA SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DO 

ESTADO DE SÃO PAULO, situado na Praça da República, 53, em São Paulo – 

SP, realizou-se a 66ª 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 65ª 

reunião aprovada por unanimidade; 2 – Justificativas de ausências: Justificativas 

de ausência Fórum Estadual Municipal de Sumaré, UNDIMESP (Célia) Fórum 

Municipal MOVASP - Iraci Ferreira AEMOR Associação dos Educadores - 

Denise Barros UNCME - Edu Silva, CTB- Therezinha Chiapin, APEOESP- Maria 

Izabel Noronha. Pauta 1 - CONAE Estadual: Informes das comissões: 1.1.  

Comissão de infraestrutura- Polos que não enviaram a lista de delegados: 

Baixada Santista enviou fora do modelo, é preciso adequar para inserir. Não 

enviaram - Bebedouro, Franca, Ribeirão Preto, Registro, SJ do Rio Preto. A 

comissão precisa saber se há pessoas com deficiência, o tipo de deficiência e o 

profissional de apoio necessário. Deliberação da comissão: irá trabalhar com o 

número atual para dimensionar as despesas, os polos que não enviaram mesmo 

nos prazos ampliados, terão que pensar em como viabilizar a ida. Informe da 

comissão: o dinheiro do governo federal não chegou ainda e o prazo para 

licitação já expirou, seria necessário. Mais de 10 estados ainda não receberam 

o recurso da CONAE. O dinheiro que precisa ser liberado pelo governo federal 

envolve recurso para outras ações, como da BNCC. Há pendências em relação 

ao atraso de documentação e a verba federal ainda não havia sido liberada, 

razão pela qual é necessário adiar a conferência.  Será preciso repensar a data. 



Deliberação: foi aprovado por unanimidade o adiamento da CONAE. 

Encaminhamentos aprovados: Proposta que não se marque data, mas que, após 

a definição da data, se tenha um prazo de 40/50 dias para reorganizar o evento. 

Não haverá adiamento para o envio dos documentos dos polos ao FEESP- O 

FEESP irá consultar o FNE e a Justiça eleitoral se há impedimentos para a 

realização da conferência em período eleitoral. Comissão de sistematização - 

Municípios que fizeram e não participaram de intermunicipal – Cajamar 

(OSASCO), Mairiporã, Caieiras Franco da Rocha, Francisco Morato (Suzano) 

fizeram conferência municipal e encaminharam a documentação. A análise 

dessa questão será feita considerando o que já foi recibo pelo FEESP. Sobre 

delegados natos- há necessidade de conferir se os dados estão corretos na 

listagem. Informes: 1. Conape/SP foi realizada em 20 de abril. A etapa nacional 

prorrogou o período de inscrição dos delegados para a Conape nacional de Belo 

Horizonte até o dia 10 de maio. Quem perder esse prazo pode realizar a inscrição 

como ouvinte para participar. A CONAPE começa no dia 24 com uma passeata 

em BH. A coordenação do Fórum fez dezenas de inscrições  e continuará a fazê-

lo , sendo necessário para tal que se envie além do nome, telefone, e-mail e 

eixo. 2. Emerson Santos  se despede o FEESP, uma vez que no congresso da 

UPES (70 anos), realizado na UNICAMP, foi eleita a nova presidenta da 

entidade, a estudante Lais, que passa a ser a representante no FESSP. 3.  Jason 

destaca a audiência publica sobre PL na câmara municipal, dia 10 de março 

último. 4. Discussão na UNIFESP Vila Clementino, no dia 15 sobre a PEC 95 

(PEC DO FIM DO MUNDO).4.  Informes da mesa: indicação da APEOSP para 

compor a comissão estadual da Base Nacional Comum Curricular e 

encaminhado o documento ao secretário de educação estranhando a não 



inclusão de entidades representativas dos trabalhadores em educação nessa 

mesma comissão. Próxima reunião do FEESP- 5 de junho (terça feira) . Nada 

mais havendo a tratar foi encerrada a presente reunião e lavrada a presente ata, 

por mim, secretário pro tempore do FEEESP e assinada por este secretario e 

pela coordenadora pró tempore Conceição 

Fornasari.________________________________ 


