
ATA  DA  80ª  REUNIÃO  DO  FÓRUM  ESTADUAL  DE  EDUCAÇÃO

REALIZADA NO DIA 08 DE DEZEMBRO DE 2020  DE FORMA VIRTUAL

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

vinte, realizou-se a 80ª sessão do Fórum Estadual de Educação do Estado de

São Paulo e 3ª 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-

Justificativas  de  ausência;  3-  Eleição  da  Coordenação  do  FEESP;  4-

Contratação de Psicólogos na Rede Estadual de Educação e Regulamentação

da Lei 13.935, que prevê a presença da Psicologia e do Serviço Social  nas

redes  públicas  de  educação  básica;  5-  Reforma  Administrativa;  6-

Regulamentação  do  FUNDEB;  7-  Programa  de  Alimentação  Escolar;  8-

Reajuste Salarial. Antes de colocar para deliberação a pauta, o Coordenador

Geral questionou se haveria mais algum assunto a ser incluído. Jacinto,  da

ACEP,  sugeriu  como  ponto  de  pauta  a  Remoção  do  Quadro  de  Agentes

Escolares. Colocada em deliberação, foi aprovada a pauta com o acréscimo

sugerido. Deu-se início o primeiro ponto.  1 – Aprovação da Ata da reunião

anterior – Foi aprovada por unanimidade.  2 – Justificativas de ausência –

Dando início ao segundo ponto de pauta, o Secretário Executivo anunciou que

houve  as  seguintes  justificativas  de  ausência  encaminhadas:  CRECE,

UNDIME,  SBPC,  IPF  e  SEDUC/COPED.  3-  Eleição  da  Coordenação  do

FEESP –  Em  seguida,  o  Coordenador  Geral  informou  que  o  mandato  da

Coordenação (Coordenador Geral e Secretário Executivo) se encerra no mês

de março de 2021, completados os dois anos de mandato. Assim, sugeriu que



as entidades já começassem as suas discussões a respeito desta questão e

apresentassem  suas  demandas  na  próxima  reunião  para  a  construção  do

processo  eleitoral.  Por  conta  da  pandemia,  a  proposta  foi  aprovada  por

unanimidade para início dos debates sobre o processo eleitoral  na próxima

reunião a ser definida ao final desta. 4- Contratação de Psicólogos na Rede

Estadual  de  Educação  e  Regulamentação  da  Lei  13.935,  que  prevê

a presença  da  Psicologia  e  do  Serviço  Social  nas  redes  públicas  de

educação básica – Passando para o quarto assunto da pauta, passou-se a

palavra para Brisa Campos, do CRP, que discorreu sobre a importância da

implementação da lei que prevê a presença da Psicologia e do Serviço Social

nas redes de ensino. Abordou também que a Psicologia Escolar, dentre suas

atribuições, deve intervir no processo ensino-aprendizagem, na promoção do

diálogo entre escola e comunidade e na mediação de conflitos, diferenciando-

se da Psicologia Clínica. Alertou que a Secretaria de Estado da Educação está

realizando  um  pregão  para  contratação  de  psicólogos  se  sobrepondo  à

aplicação  da  referida  lei,  indo  de  encontro  da  necessidade  de  que  as

contratações  destes  profissionais  sejam  realizadas  através  de  concurso

público. Informou que o Conselho Regional de Psicologia buscou um diálogo

com a Secretaria para discutir  estas questões, o que não veio a acontecer.

Solicita,  então,  que  o  FEESP  se  posicione  a  respeito  do  formato  da

contratação,  que afronta  a legislação vigente,  a  qualidade da prestação de

serviço público e a garantia de direitos aos profissionais. Em seguida, Fábio, da

APEOESP, informou que a Deputada Estadual, Profa. Bebel, esteve reunida

com  entidades  representativas  para  debater  esta  questão.  Rosaura,  da

APASE, defende um posicionamento público do FEESP acerca do modelo de



contratação,  que,  para  ela,  antecipa  a  possibilidade  de  uma  Reforma

Administrativa que se contraponha à contratação por concurso público. José

Milton,  da  UDEMO,  também  se  posiciona  contrariamente  ao  formato  de

contratação  e  ainda  alerta  que  a  quantidade  de  profissionais  a  serem

contratados via pregão não atinge a quantidade de unidades escolares da rede

estadual.  Loretana,  do  CPP,  também  toma  posicionamento  contrário  ao

formato de contratação. Lúcia Masini, do CREFONO, reitera que a forma de

contratação por pregão deve ser repudiada e ressalta que não é homogênea a

visão da função do Psicólogo Escolar, assim como também ocorre na área da

Fonoaudiologia,  distinguindo-se da questão clínica.  Conceição,  da FEPESP,

defende que as contratações devam ser por concurso público. Encerrado o

debate  sobre  esta  questão,  o  Coordenador  Geral  propõe  que  o  FEESP

apresente uma Nota de Repúdio a respeito, o que foi aprovado, criando-se um

grupo  com  as  pessoas  envolvidas  no  tema  para  a  montagem  do  texto  e

encaminhamento para os membros do FEESP. 5- Reforma Administrativa –

Em seguida, passou-se para outro ponto da pauta, abrindo-se a palavra para

Rosaura,  da  APASE,  que  se  posiciona  contra  a  proposta  de  Reforma

Administrativa que tramita no Congresso Nacional, pois retira a estabilidade do

serviço  público  da  grande  maioria  dos  cargos  e  funções,  provocando  um

desmonte.  Informa  também  que,  ao  invés  da  Secretaria  de  Estado  de

Educação dar andamento aos concursos públicos, cria funções gratificadas,

que também incorre no acréscimo nos investimentos em educação, motivação

que a própria Secretaria se utiliza para não contratar  por  concurso público.

Sendo  assim,  questiona  de  onde  então  vem  o  recurso  para  o  pagamento

destas gratificações. Solicita ao FEESP um posicionamento contrário a esta



Reforma Administrativa. Christian, do SINESP, aponta que, muito embora a

Reforma Administrativa pareça estar parada, nós não podemos estar e que é

preciso fazer um trabalho de divulgação acerca dos malefícios que ela trará

para  o  atendimento  do  serviço  público.  Walfrido,  da  AFUSE,  pede  que

reflitamos  na  forma como devemos atingir  a  sociedade  para  esta  questão,

tomando como base de exemplo o sucesso da luta pelo FUNDEB permanente.

Conceição,  da FEPESP,  entende que a Reforma Administrativa é  uma das

aplicações do ultraneoliberalismo no país e que assim como na rede pública,

os profissionais das instituições privadas também sobre das mesmas mazelas.

Diz também que é preciso conquistar outros setores para o combate à Reforma

Administrativa, ressaltando que a mídia comercial hegemônica trabalha com a

ideia  de  que  os  servidores  públicos  são  privilegiados.  Acrescenta  que  é

necessário também trazer para a defesa do serviço público os parlamentares,

Deputados Estaduais, Deputados Federais e Senadores. Fábio, da APEOSEP,

defende que é preciso ganhar a narrativa na sociedade. Luis Carlos, Secretário

Executivo,  defende que se amplie  esta discussão e se crie  um Comitê em

Defesa do Serviço Público. João Palma, da ACEP, corrobora para a formação

deste  Comitê.  Encerrados  os  debates,  o  Coordenador  Geral  propõe  a

apresentação  de  uma  Nota  Pública  a  respeito,  incluindo  ações  de

comunicação, contato com legisladores e questionamento sobre a origem dos

recursos para o pagamento de gratificação em detrimento da contratação por

concurso público.  Aprovada esta  proposta,  será criado um grupo para esta

formatação e encaminhamento aos membros do FEESP. 6- Regulamentação

do FUNDEB – Passando para o próximo assunto, Lauretana do CPP, disse

que a entidade continuará lutando pela defesa dos interesses dos aposentados



nesta  questão.  Christian,  do  SINESP,  alerta  que  a  discussão  sobre  a

regulamentação do FUNDEB pode retirar as garantias do que foi aprovado pelo

Congresso.  Fábio,  da  APEOSEP,  reforça  que  a  regulamentação  da  forma

como está sendo conduzida coloca em risco o que foi aprovado. João Palma,

da ACEP, entende que a regulamentação não pode contradizer o que já foi

aprovado e que não se pode incluir  na regulamentação o que foi  rejeitado.

Lúcia Cotomacci, da APAMPESP, solicita sua participação nos grupos para a

defesa  dos  aposentados.  Simone  Magalhães,  do  MST,  aponta  que  a

regulamentação pode possibilitar a privatização da educação básica no país. O

Coordenador Geral, encerrados os debates, informou que o Fórum Nacional

Popular tem realizado atividades acerca desta matéria e pediu a participação e

acompanhamento para a união de forças nesta luta. E apresentou a proposta

de formação de um grupo para colher as questões trazidas por este debate e

formatar um posicionamento do FEESP, tendo sido aprovado. 7- Programa de

Alimentação Escolar -  Márcia Simões, do Conselho de Alimentação Escolar

de São Paulo, defendeu que o acesso à alimentação escolar é direito de todos

os alunos das redes e que este direito não foi plenamente garantido neste ano.

Simone  Magalhães,  do  MST,  informou  que  a  Secretaria  de  Estado  de

Educação  interrompeu  o  cronograma  de  distribuição  das  cooperativas  de

agricultura familiar, trazendo obstáculos para o acesso à alimentação saudável

por  parte  dos alunos e dificuldades financeiras para a  sustentabilidade dos

pequenos agricultores do Estado de São Paulo. Christian, do SINESP, defende

que o FEESP se posicione a favor do projeto de lei da Profa. Bebel que trata

deste  tema,  além  da  defesa  da  garantia  da  alimentação  orgânica  e  do

cumprimento efetivo do PNAE. O Coordenador Geral  informa que divulgará



este projeto em questão e propõe a formação de um grupo que construa um

texto de apoio, o que foi aprovado. 8- Reajuste Salarial – Thiago Fontes, do

DIEESE, informou que está sendo realizado um estudo acerca do reajuste do

piso  nacional,  já  adiantando  em  sua  fala  que  houve  um  arrocho  salarial,

agravado  ainda  pelas  mudanças  nos  descontos  para  o  IAMSPE.  Thiago

Soares,  da  APEOESP,  aponta  que  a  Meta  17  do  PEE  está  com  sua

implantação ameaçada, correndo o risco de não haver a equiparação salarial

ali prevista dentro do prazo legal. O Coordenador Geral, encerrados os debates

sobre este assunto,  informou que será disponibilizado o estudo do DIEESE

para  conhecimento  dos  membros  do  FEESP.  9-  Remoção do  Quadro  de

Agentes Escolares –  Passando para  o último ponto da pauta,  Jacinto,  da

ACEP, discorreu sobre a atuação da entidade para a defesa da garantia da

realização da remoção. Walfrido, da AFUSE, posicionou-se a favor de que as

diversas entidades que lutam pela qualidade da educação estejam unidas e

que trabalhem em conjunto, sem qualquer tipo de desqualificação entre elas.

João Marcos, da AFUSE, apontou que a entidade defende o coletivo de forma

coletiva. Não havendo mais quem quisesse usar da palavra, o  Coordenador

Geral  pediu  a  autorização  do  FEEESP  para  defender  a  inclusão  dos

profissionais da educação na primeira fase de vacinação contra a Covid, visto

que, para a reabertura das escolas e para a volta das aulas presenciais, isto é

necessário. Tendo sido aprovado. Encerrados os assuntos e definida a próxima

reunião para o dia 09 de fevereiro de 2021, 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, AFUSE, ANFOPE, ANPED, APAMPESP, APASE, APEOESP,



Campanha  Todos  pela  Educação,  CEETPS,  CNTE,  Conselho  Regional  de

Fonoaudiologia,  Conselho  Regional  de  Psicologia,  CPP,  CTB,  CUT,  FDE,

FEPESP,  FME – Campinas,  Fórum EJA,  Fórum Municipal  de Educação de

Sumaré,  Fundação  Carlos  Chagas,  MOVA,  MST,  SEDUC  -  CISE  -

COORDENADORIA  DE  INFRAESTRUTURA  E  SERVIÇOS  ESCOLARES,

SEDUC - COFI - COORDENADORIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS, SEDUC

Santos, SENAC, SINDSEP, SINESP, SINTEFRAMO, SINTUNESP, UDEMO.

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.


