
ATA DA 76ª REUNIÃO DO FÓRUM ESTADUAL DE EDUCAÇÃO REALIZADA NO DIA

01  DE  OUTUBRO  DE  2019  NO  AUDITÓRIO  DA  APEOESP  –  SINDICATO  DOS

PROFESSORES DO ENSINO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO. Ao primeiro dia

do mês de outubro do ano de dois mil e dezenove, no auditório da APEOESP – Sindicato

dos  Professores  do  Ensino  Oficial  do  Estado  de  São  Paulo,  situado  na  Praça  da

República, nº 282, Centro, São Paulo – SP, realizou-se a 76º sessão do Fórum Estadual

de Educação do Estado de São Paulo. Leandro Alves Oliveira abriu a reunião saudando a

todos e a todas e anunciou a pauta, que fora enviada por e-mail e conta com os seguintes

pontos: 1 – Aprovação das atas das reuniões anteriores; 2 – Justificativas de ausência, 3

–  Composição  da  Comissão  Permanente  de  Monitoramento  do  Plano  Estadual  de

Educação; 4 – Participação no Fórum em Defesa do FUNDEB, não havendo inclusão de

novo  assunto  na  pauta.  1  – Aprovação  das  atas  das  reuniões  anteriores –  O

Coordenador informou que foram encaminhadas as atas das duas últimas reuniões nos e-

mails de todos e questionou se havia alguma solicitação de alteração nas mesmas, em

não  havendo  foram  colocadas  em  votação  e  aprovadas  por  unanimidade.  2  –

Justificativas de ausência – Ocorreram as seguintes justificativas: Fórum Municipal de

Sumaré,  FEPESP,  APROFFESP,  CTB,  CRECE,  FEDER,  Força  Sindical,  UDEMO,

SIEESP, UNCME e Todos pela Educação. Diante da ausência justificada do Secretário

Executivo  do  FEESP,  o  Coordenador  convidou  o  sr.  Christian  Silva  Martins  de  Mello

Sznick,  membro  no  Fórum  pelo  SINESP,  para  secretariar  a  mesa,  o  que  foi  aceito

prontamente pelo mesmo. O Coordenador agradeceu a presença de todas as entidades

no Seminário  ressaltando a grande importância  do mesmo e agradecendo também a

contribuição de todos os envolvidos e pela apresentação do FDE que será de grande

contribuição na Comissão de Monitoramento do Plano Estadual de Educação. Disse ainda

da importância de realizar audiências públicas nos locais onde o Fórum puder alcançar e

que  até  dezembro  o  Fórum deve  ter  material  próprio  sobre  o  monitoramento.  Após,



convidou a todos a participarem no dia 03 de outubro da reunião sobre o PL 899/2019 que

ocorrerá  na  Assembleia  Legislativa  às  17  horas.  3  – Composição  da  Comissão

Permanente de Monitoramento do Plano Estadual de Educação – Antes da definição

de  quais  entidades  irão,  de  fato,  participar  da  Comissão  de  Permanente  de

Monitoramento  do  PEE  o  Coordenador  abriu  para  o  plenário  e  após  debatidos

amplamente sobre a importância e quais os principais pontos que devem ser levantados,

deliberou-se por maioria de votos que será composta nesta data apenas a Comissão de

Monitoramento que ficou assim definida: Campanha Nacional pelo Direito à Educação,

Fundação Carlos Chagas, ANFOPE, Fórum EJA, AFUSE, Fórum Regional de Educação

ABCDMRR,  SINESP,  MST,  APASE,  APEOESP,  ACEP,  SEE,  Conselho  Regional  de

Fonoaudiologia,  APAMPESP,  CPP e  a  Coordenação  do  Fórum.  Foi  definida  ainda  a

criação  de  um  grupo  de  whatsapp  desta  Comissão.  Foi  solicitado  que  o  material

apresentado no Seminário fosse divulgado neste grupo e onde foi informado pela Nícia

que  todo  este  material  está  disponível  para  consulta  no  site  do  FDE.  A reunião  de

Comissão de Sistematização ficou agendada para o dia 22 de outubro, às 10h no Salão

Nobre da SEDUC.  4 - Participação no Fórum em Defesa do FUNDEB – Diante do

Projeto de Lei  da Deputada Dorinha -  TO, que tramita no Congresso, o Coordenador

convidou a todas as entidades do Fórum a participarem do Lançamento do Fórum pelo

FUNDEB Permanente e a vinculação de recursos para a Educação no dia 04 de outubro

das  10  às  17h  no  Auditório  Paulo  Kobayashi  na  Assembleia  Legislativa.  Nada  mais

havendo a tratar, o Coordenador deu por encerrada a reunião e a presente ata foi lavrada

e, após ser aprovada pelo pleno do FEESP, será assinada pelo Coordenador Leandro

Alves Oliveira e pelo Secretário ad hoc, Christian Silva Martins de Mello Sznick.


