
ATA  DA  79ª  REUNIÃO  DO  FÓRUM  ESTADUAL  DE  EDUCAÇÃO

REALIZADA NO DIA 08  DE SETEMBRO DE 2020 DE FORMA VIRTUAL

ATRAVÉS DO ZOOM. Ao oitavo dia do mês de setembro do ano de dois mil e

vinte, realizou-se a 79ª sessão do Fórum Estadual de Educação do Estado de

São Paulo e 2ª reunião virtual em virtude do isolamento social  exigido pela

pandemia.  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-

Retorno  às  aulas;  3-  PL  529/2020;  4-  Iamspe;  5-  Taxação  sobre  os

aposentados;  6-  Outros  assuntos:  a)  Papel  do  Fonoaudiólogo  no  apoio  às

equipes  educacionais  diante  das  atividades  online;  b)  Educação  Domiciliar,

considerando os projetos municipais, estadual e federal e Ensino Híbrido; c) O

novo FUNDEB; d) LC 173/2020 - calamidade pública; e) Alimentação Escolar e

o uso dos recursos do PNAE; 7- Encaminhamentos.  Antes  de  colocar  para

deliberação a pauta, o Coordenador Geral sugeriu que os Encaminhamentos

ocorressem  dentro  dos  próprios  assuntos.  Aprovada  a  pauta  com  esta

sugestão, deu-se início o primeiro ponto.  1 – Aprovação da Ata da reunião

anterior – Foi aprovada por unanimidade. 2 – Retorno às aulas – Dando início

ao segundo ponto de pauta, o Coordenador Geral comentou que este debate

está ocorrendo não só no Brasil, mas no mundo todo, e que a preocupação

deve ser não apenas com relação a um percentual de alunos em sala, mas

sobretudo  sobre  questões  como  o  transporte  escolar  destes  alunos  e  a

infraestrutura  das  unidades  escolares  para  recebê-los. É  também  preciso

debater que a responsabilidade do retorno não deve ser transferida às famílias

dos alunos. E que se deve tomar como exemplo negativo o retorno às aulas no



estado do Amazonas e o aumento dos casos de Covid, portanto, um retorno

precoce. Francisco, do CEETPS, defende que só é possível retornar às aulas

se houver  segurança,  além de abordar  a  fragilidade psicológica dos alunos

frente a este tempo em isolamento. Conceição, da FEPESP, defende que se

busque informações sobre as decisões dos municípios acerca do retorno às

aulas e informou que já existem pedidos judiciais para que se impeça o retorno

sem a segurança necessária, uma vez que a preocupação é a defesa da vida.

Rosaura, da APASE, defende que se debata o protocolo do Governo do Estado

por  não  ser  seguro  o  retorno  e  que  é  preciso  se  atentar  aos  seguintes

condicionantes:  infraestrutura  adequada,  recomposição  das  equipes  de

profissionais da educação, interface com a saúde para protocolo de ações e

garantia de insumos às unidades escolares. Eduardo, da UNCME, informou

que  a  entidade  orienta  os  conselhos  municipais  de  educação  para  não

autorizarem  o  retorno  desde  que  haja  protocolo  de  atendimento  médico

adequado,  reforçando que a escola é um espaço de socialização e não de

isolamento social e defendendo que os municípios assumam sua autonomia

federativa. Manuela, do MST, compreende que a pressão para o retorno às

aulas tem viés econômico, muito mais do que o interesse pela preservação de

vidas e que foi escancarada a imensa desigualdade social, além de que, para

cada realidade, deve-se ter uma ação específica para tratamento da questão.

João Palma, da ACEP, entende que devemos nos preocupar com a vida dos

alunos e com os prejuízos pedagógicos, pressionando os governantes para dar

condições estruturais e sanitárias para o retorno às aulas, ressaltando que não

existe  uma  coordenação  nacional  para  estas  questões,  nem  por  parte  do

Ministério  da  Saúde,  nem  por  parte  do  Ministério  da  Educação.  Lúcia,  do



CREFONO, aborda que há uma enorme diversidade entre os alunos e que os

familiares das crianças que estão em programas de inclusão é que ficaram

como os responsáveis  por  sua  alfabetização.  O Coordenador  Geral  propôs

como encaminhamento para este ponto de pauta que o FEESP participe da

“Semana pela Vida”, organizado pela CNTE, dentre outros, com mobilização

para  o  dia  16  (dezesseis)  de  setembro  próximo,  e  que  se  produza  um

documento com a posição de não retorno às aulas, a não ser que se tenham

todas as condições sanitárias, estruturais e pedagógicas para que isto ocorra.

Colocado  este  encaminhamento,  foi  aprovado por  unanimidade.  Passou-se,

então, para o próximo assunto. 3 – PL 529/2020 – O Coordenador informa que

este  Projeto  de  Lei  prevê a  extinção  de dez empresas  públicas,  causando

danos às políticas públicas, além de ampliar a contribuição do servidor público

ao Iamspe. Assim o item 4- Iamspe se discutiu em conjunto com o item 3 da

pauta. O Secretário Executivo, Luis Carlos, sugeriu que o FEESP produzisse

um documento informando o que é o PL 529/2020 e que prejuízos ele traz,

inclusive com relação ao Iamspe. Lúcia Cotomacci, da APAMPESP, defende a

produção deste documento e que se peça a retirada do projeto junto à ALESP,

solicitando ao Fórum que assumisse a defesa de todo o funcionalismo que ele

representa em face dos efeitos danosos do PL 529/2020. Assim foi aprovado,

incluindo o envio às Prefeituras e Câmaras Municipais para possíveis Moções

de Repúdio a respeito. João Palma, da ACEP, sugeriu que o FEESP também

debata  a respeito  da  Reforma Administrativa,  o  que foi  aprovado,  tornando

ponto de pauta de próximas reuniões. O Coordenador Geral aproveitou e tratou

da  LC 173/2020, que faz parte da pauta, dentre os outros assuntos, no que

tange a não realização de concursos públicos e como isto dificulta a prestação



de  serviço  público  para  a  população  por  não  haver  reposição  de  quadros.

Passou-se, então, para os Outros assuntos: a) Papel do Fonoaudiólogo no

apoio às equipes educacionais diante das atividades online -  Lúcia,  do

CREFONO, informou que a entidade está realizando rodas de conversa com

profissionais da educação, familiares e alunos buscando a escuta destes a fim

de  se  melhor  acolhê-los,  ressaltando  a  existência  de  diversidade  e  da

vulnerabilidade. Reforçando-se, com isto, a importância do exercício da escuta.

Seguindo-se para o próximo assunto, b) Educação Domiciliar, considerando

os projetos municipais, estadual e federal e Ensino Híbrido – Christian, do

SINESP, alertou acerca do perigo de se crescer o movimento em favor da

Educação Domiciliar, aproveitando-se de da possibilidade de ser confundindo

com o ensino remoto ou ensino híbrido, além da pressão deste movimento para

a  criação  de  legislações,  mesmo  que  inconstitucionais,  e  para  o  uso  de

recursos  públicos  via  FNDE.  Eduardo,  da  UNCME,  informou  que  este

movimento é de mesmo grupo do Escola sem Partido e que, por causa do

insucesso  deste,  está  se  investido  na  defesa  da  Educação  Domiciliar,

lembrando que seria preciso mudar o Código Penal, pois se prevê sanções às

famílias que não matriculam suas crianças nas escolas. Após, passou-se para

o outro assunto,  c) O novo FUNDEB –  Christian, do SINESP, apontou que

muito precisa ser regulamentado ainda sobre o novo FUNDEB e que é preciso

estarmos atentos, por exemplo, caso haja uma descaracterização e criação de

obstáculos no modelo de fiscalização do CACS-Fundeb. Lúcia, da APAMPESP,

posicionou-se que seria necessário a inclusão de aposentados e pensionistas.

Eduardo, da UNCME, aponta que o CACS-Fundeb poderia ser uma câmara

nos Conselhos de Educação ou que houvesse uma maior  integração entre



estes dois  colegiados para uma maior  completude no exercício  do controle

social e que, para a inclusão dentre o rol do que se pode ser investido com os

recursos do Fundeb, tenham-se recursos para tal, sugerindo, por exemplo, que,

para a inclusão de aposentados e pensionistas, faça-se o aporte dos recursos

previdenciários no Fundeb. Uma vez o assunto acerca da LC 173/2020 ter sido

anteriormente tratado, passou-se, então para o último assunto, e) Alimentação

Escolar e o uso dos recursos do PNAE – Márcia Simões, do Conselho de

Alimentação  Escolar  de  São  Paulo,  informou  que  vem  participando  de

audiências a respeito da aplicação dos recursos do PNAE, defendendo seu

cumprimento, sendo a alimentação escolar um direito. Alertou que houve uma

redução na compra de alimentos “in natura”, o que é prejudicial à saúde e, por

consequência, à aprendizagem. Além disto, o Ministério Público foi informado

do não cumprimento  da legislação pertinente.  Simone Magalhães,  do MST,

aponta que,  mesmo o FNDE tendo reforçado a necessidade da garantia da

alimentação escolar no período de suspensão das aulas presenciais em função

da  pandemia  e  de  manter  o  repasse  dos  recursos  do  PNAE,  algumas

secretarias  de  educação  ainda  não  conseguiram executar  o  orçamento  do

programa e nem garantir a alimentação escolar para todos os estudantes da

rede  pública  no  estado,  sob  o  princípio  da  universalidade,  prejudicando  os

alunos e a cadeia produtiva e econômica da agricultura familiar. João Palma,

da ACEP, defende que o FEESP também acione o MP e o Tribunal de Contas.

Eduardo, da UNCME, reforça a importância do controle social e a integração

entre os Conselhos de Alimentação Escolar e os de Educação. O Coordenador

Geral  solicitou  às  entidades  que  tiverem  informações  a  respeito,  que  as

enviassem a fim de que o FEESP possa dar os encaminhamentos necessários.



Encerrados os assuntos, o Secretário-Geral, Luis Carlos Gonçalves, anunciou

que a ata será remetida como de praxe e, com o apoio da equipe técnica,

relata as entidades representadas participantes desta reunião, a saber: ACEP,

ANFOPE,  ANPED,  APAMPESP,  APASE,  APEOESP,  APROFFESP,

CEETEPS,  CONSELHO  DE  ALIMENTAÇÃO  ESCOLAR  DE  SÃO  PAULO,

CREFONO, CUT, FCC, FDE, FEPESP, FÓRUM MUNICPAL DE EDUCAÇÃO

SUMARÉ, MST, SEDUC–CGRH, SEDUC–COFI,  SEDUC SANTOS, SEDUC-

CIMA,  SEDUC-CISE,  SENAC,  SINDSEP,  FETAM,  SINESP,  SINTEFRAMO,

SINTUNESP, UNCME, UNDIME, com a ausência justificada do CRECE. 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.


