
ATA DA 77ª REUNIÃO DO FÓRUM ESTADUAL DE EDUCAÇÃO REALIZADA NO DIA

10  DE  MARÇO  DE  2020  NO  AUDITÓRIO  DA  APEOESP  –  SINDICATO  DOS

PROFESSORES DO ENSINO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO. Ao décimo dia do

mês de março do ano de dois mil  e vinte,  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 77º sessão do Fórum Estadual de Educação

do Estado de São Paulo. O Coordenador Geral, 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 da ata  da reunião anterior;  2  –  Justificativas  de

ausência, 3 – Comissão Permanente de Monitoramento do Plano Estadual de Educação;

4 – Reforma da Previdência Estadual; 5 – Atribuição de aulas; 6 – Moção de Repúdio; 7 –

Data da próxima reunião. Abrindo-se para a inclusão de outros assuntos na pauta, teve-

se: 8 – Transporte Escolar em Sumaré; 9 – Fórum Nacional Popular de Educação; 10 –

Abono  para  participação  de  reuniões  de  entidades  sindicais  e  associativas;  11  –

Conferência Municipal de Educação de Santo André; 12 – FUNDEB; 13 – Atos do dia 18

de março/Greve Geral da Educação. Aprovada a pauta, sugeriu-se uma inversão que foi

aprovada,  passando  o  assunto  Comissão  Permanente  de  Monitoramento  do  Plano

Estadual de Educação para o final, antes da definição sobre a data da próxima reunião,

alterando, com isto, a ordem da pauta. 1 – Aprovação da ata da reunião anterior – O

Coordenador informou que foi encaminhada a ata da última reunião por e-mail a todos e

questionou se havia alguma solicitação de alteração. Em não havendo, foi colocada a ata

em votação e aprovada por unanimidade. 2 – Justificativas de ausência – Ocorreram as

seguintes  justificativas:  UNCME,  SBPC,  ANFOPE,  CRECE,  EVESP,  Força  Sindical,

AEMG, SINTEPS, UNDIME, CRF e SINESP. 3 – Reforma da Previdência Estadual – O

Coordenador defendeu que a Reforma aprovada pela ALESP é pior no que se refere à

perda  de  direitos  dos  servidores,  comparando-se  com  a  Reforma  Federal.  Que  a



mobilização quase conseguiu barrar a aprovação e que há muitos anos não se via uma

mobilização tão grande. Lembrou-se da fala desrespeitosa do Governador a respeito dos

professores,  a  respeito  do  “suco  de  laranja”.  Francisco  Gretter,  da  Associação  dos

Professores de Filosofia e Filósofos do Estado de São Paulo, apontou a forma violenta

como  os  servidores  estaduais  foram  recebidos  na  ALESP  e  a  necessidade  de

recuperação de autoestima para o enfretamento contra a retirada de direitos, além da

importância da criação de canais de comunicação para além da mídia tradicional.  4 -

Atribuição  de  aulas -  O  Coordenador citou  que  este  ano  a  atribuição  de  aulas  foi

conturbada,  dentre  outras  questões,  com  a  introdução  de  aulas  eletivas  sem  uma

discussão com a categoria e com a comunidade escolar. 5 -  Moção de Repúdio – Foi

prejudicada a discussão, uma vez que o proponente não estava presente. 6 - Transporte

Escolar em Sumaré – Foi  dado conhecimento ao pleno do recebimento de dossiê a

respeito  dos  problemas no transporte  escolar  no  Município  de  Sumaré,  enviado pelo

Presidente da Câmara, vereador Willian Souza.  Deliberou-se que o dossiê na integra

será  enviado  a  todos,  bem  como  será  oficiada  a  Secretaria  de  Educação  para  as

providências necessárias.  7 - Fórum Nacional Popular de Educação – Matilde Alzeni

dos  Santos,  da  Associação  dos  Docentes  da  Universidade  Federal  de  São  Carlos,

elencou os pontos defendidos pelo FNPE, solicitando que sejam discutidos também pelas

instâncias  estaduais  e  municipais,  quer  sejam:  Garantir  a  vinculação  exclusiva  dos

recursos públicos para a educação pública; Assegurar o desenvolvimento da Ciência e da

Tecnologia; Derrotar as medidas privatistas e de destruição do Estado (PEC`s 186, 187 e

188);  Fortalecer  a  Educação  Superior  e  barrar  o  “Future-se”;  Defender  o  FUNDEB;

Realizar  Fóruns Estaduais  e  Municipais  Populares.  8 -  Abono para participação de

reuniões  de  entidades  sindicais  e  associativas –  O  Coordenador  informou  que  a

Secretaria de Educação, a partir deste ano, não está mais liberando o abono para que os

educadores  possam  participar  de  atividades  sindicais/associativas,  dificultando  a



participação  e  aprofundando  a  falta  de  dialogo  com  os  servidores. 9  -  Conferência

Municipal  de  Educação  de  Santo  André –  Paulo  Roberto  Yamaçake,  do  Fórum

Regional  de  Educação  do  ABCDMRR,  deu  informe  a  respeito  da  realização  da

Conferência Municipal de Educação de Santo André que terá como um de seus objetivos

avaliar o Plano Municipal de Educação, e que será precedida por Pré-Conferências. Os

informes  mais  detalhados  a  respeito  serão  encaminhados  ao  FEESP pela  comissão

organizadora. 10 – FUNDEB – O Coordenador informou sobre o processo de andamento

dos debates no Congresso a respeito da aprovação do novo FUNDEB. Fábio Santos de

Moraes, da Confederação Nacional  dos Trabalhadores em Educação, defendeu que o

debate sobre o FUNDEB seja central, em virtude da possibilidade de desmantelamento de

todas as redes municipais e estaduais, caso o FUNDEB acabe. João Palma Filho, da

Análise de Conjuntura Educacional Paulistana, apontou que 3.500 (três mil e quinhentos)

municípios  dependem dos recursos do FUNDEB para manterem suas redes e que o

Governo Federal,  até o presente momento, demonstrou má vontade para discutir  este

assunto  e  propor  medidas necessárias.  Além de que,  o  projeto inicial  que tramita  no

Congresso ter sido alterado de 40% da participação da União, o que daria condições para

o cumprimento do Plano Nacional de Educação, para 15%, incluindo o salário-educação.

Lúcia Helena Maia Cotomacci, da Associação de Professores Aposentados do Magistério

Público do Estado de São Paulo, ressaltando que sem FUNDEB não há Educação. E está

perplexa com o que pode ocorrer na vida dos professores aposentados. 11 - Atos do dia

18 de março/Greve Geral da Educação – Conceição Aparecida Fornasari, da Federação

dos Professores e Auxiliares Administrativos do Estado de São Paulo, informou que ainda

não foi fechada a Campanha Salarial 2019 dos profissionais das instituições particulares.

E solicitou que o FEESP apoie os atos do dia 18 de março, o que foi aprovado. Nilcéa

Fleury  Victorino,  da  Federação  Estadual  dos  Trabalhadores  na  Educação  Pública  do

Estado de São Paulo, defendeu que é função das lideranças educacionais levantar o



ânimo da comunidade educacional para a defesa da educação contra o desmonte que

vem ocorrendo e que as entidades que compõem o FETE-SP serão convocadas para

uma Greve Geral da Educação por tempo indeterminado. 12 - Comissão Permanente de

Monitoramento  do  Plano  Estadual  de  Educação –  Fernando  Luis  Cássio,  da

Campanha Nacional pelo Direito à Educação, representando a Comissão Permanente de

Monitoramento do Plano Estadual de Educação, instituída na última reunião do pleno,

apresentou um breve relato sobre a organização e os estudos que foram debatidos nas

reuniões da Comissão. O material apresentado será disponibilizado a todos para que, na

próxima reunião do FEESP, novas contribuições sejam oferecidas a fim de subsidiar a

Comissão na formatação de um Relatório Preliminar. O Secretário Executivo, Luis Carlos

Gonçalves, informou que, com relação às Estratégias, foram protocolados na Secretaria

de Educação 21 (vinte e um) ofícios, respectivos a cada Meta, solicitando informações

sobre como estão sendo colocadas em prática cada Estratégia do Plano Estadual  de

Educação. E que, em havendo retorno, estas informações darão novos subsídios para a

Comissão  nesta  produção  do  Relatório  Inicial.  13  –  Data  da  próxima  reunião –

Deliberou-se  que  ocorrerá  no  dia  28  de  abril,  às  10h,  em  local  a  ser  comunicado

previamente. Para esta reunião, já como assuntos aprovados pelo pleno, sem prejuízo de

outros  que  porventura  possam  ser  sugeridos,  teremos:  1-  Devolutiva  por  parte  das

entidades que compõem o FEESP do material sobre o Plano Estadual de Educação; 2-

FUNDEB. 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 Executivo, Luis Carlos Gonçalves.


