
ATA  DA  81ª  REUNIÃO  DO  FÓRUM  ESTADUAL  DE  EDUCAÇÃO

REALIZADA NO DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2021 DE FORMA VIRTUAL

ATRAVÉS DO ZOOM. Ao nono dia do mês de fevereiro do ano de dois mil e

vinte  e  um,  realizou-se  a  81ª  sessão  do  Fórum Estadual  de  Educação  do

Estado  de  São  Paulo  e  4ª  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-  Processo eleitoral  para a escolha das funções da Coordenação:

Coordenador/a Geral e Secretário/a Executivo/a; 3- Outros assuntos. Antes de

colocar para deliberação a pauta, o Coordenador Geral abriu para a inclusão

de  assuntos,  já  solicitando  que  se  incluísse  resposta  ao  Ministério  Público

Estadual referente ao questionamento sobre o processo de monitoramento do

Plano Estadual de Educação.  João Palma, da ACEP, sugeriu a inclusão de

Moção de Repúdio em relação ao posicionamento do Dirigente Regional de

Ensino de Santos ao defender que os Supervisores fizessem a roçagem das

escolas em afronta às atribuições legais desses servidores. Simone, do MST,

pediu  a  inclusão  de  informe  sobre  o  lançamento  do  Observatório  da

Alimentação Escolar. Terezinha Chiappin, da CTB, pediu informações acerca

da  EJA.  O  Coordenador  Geral  também  solicitou  que  se  incluísse  a

possibilidade de se aprovar Moção de Repúdio com relação ao retorno às aulas

presenciais  da  forma  como  está  ocorrendo  e,  também,  uma  Moção  de

solidariedade ao Sindicato  dos Professores do Rio de Janeiro,  o  que Mary

Careno,  da  ANFOPE,  acrescentou  que  se  repudiasse  a  postura  de  alguns

órgãos de imprensa frente ao Movimento Sindical. Colocada em deliberação,



foi  aprovada a pauta com os acréscimos dos assuntos sugeridos. Assim se

deram início  as  discussões  da  pauta.  1  – Aprovação  da  Ata  da  reunião

anterior –  Foi  aprovada  por  unanimidade.  2  – Processo  eleitoral  para  a

escolha das funções da Coordenação: Coordenador/a Geral e Secretário/a

Executivo/a – 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.  Após  feitas  as  discussões,

deliberou-se que o mandato da Coordenação deva ser prorrogado até que se

tenha condições sanitárias suficientes para a realização da eleição de forma

presencial, dando oportunidade para que as entidades que compõem o Fórum

possam se articularem para o processo eleitoral.  3 - Resposta ao MPE – Foi

aprovado o encaminhamento de resposta ao MPE acerca do monitoramento do

PEE com o documento apresentado e debatido em reunião presencial no ano

de  2020  e  com  os  Ofícios  solicitando  informações  à  SEE  acerca  das

Estratégias em cada Meta, conforme sugerido pelo Secretário Executivo, Luis

Carlos  Gonçalves.  4  - Proposta  de  Moção  de  Repúdio  contra  Dirigente

Regional de Ensino de Santos – João Palma,  da ACEP, informou que está

circulando vídeo nas redes sociais em que o Dirigente Regional de Ensino de

Santos solicita aos Supervisores que, após realizadas suas funções, fossem às

escolas para a roçagem nas mesmas, assim realizando um trabalho de outro

servidor público e fora de suas atribuições legais,  o que Marta, da APASE,

corrobora com a posição para a aprovação da Moção de Repúdio. Colocada

em deliberação, foi aprovada a proposta. 5 - Lançamento do Observatório da

Alimentação  Escolar –  Simone,  do  MST,  convidou  a  todos  e  todas  para

participarem no dia 10 de fevereiro, às 17h, do lançamento do Observatório da



Alimentação Escolar, que tem como seus objetivos ser um espaço de escuta e

de defesa do Direito à Alimentação, ainda mais com a pandemia em que se

aumentou a vulnerabilidade de várias famílias que estão em situação de fome.

Leandro  Alves,  também  comentou  sobre  a  Assembleia  Popular  que  será

organizada  pela  APEOESP,  também  no  dia  10  de  fevereiro,  às  14h,  para

discutir o retorno às aulas com a comunidade escolar, estendendo o convite

para participação. 6 – Informes com relação à EJA – Vinícius, do Fórum EJA,

informou que há um processo de fechamento de salas de aulas da EJA na rede

estadual, principalmente no que se refere ao Ensino Fundamental, repassando

as atribuições para os municípios.  7 -  Moção de Repúdio com relação ao

retorno às aulas presenciais – O Coordenador Geral apresentou proposta de

Moção de Repúdio em virtude do retorno às aulas presenciais da forma como

está  ocorrendo  na  rede  estadual  de  ensino,  o  que  foi  aprovado.  8  –

Solidariedade ao Sindicato dos Professores do Rio de Janeiro e repúdio

aos ataques ao Movimento Sindical - Conforme proposta do João Palma, da

ACEP, será emitida uma Nota em defesa do Movimento Sindical  contra os

ataques sofridos em virtude do posicionamento deste movimento em defesa da

vida  e  do  retorno  às  aulas  presenciais  de  forma  segura.  Encerrados  os

assuntos e definida a próxima reunião para o dia 09 de março 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,

APAMPESP,  APASE,  APEOESP,  APROFFESP,  Conselho  Regional  de

Fonoaudiologia, CTB, CUT, FDE, FETAM, Força Sindical, Fórum EJA, Fórum

Municipal de Educação de Sumaré, Fórum Regional ABCDMR, MST, SEDUC -



CIMA  -  COORDENADORIA  DE  INFORMAÇÃO,  MONITORAMENTO  E

AVALIAÇÃO  EDUCACIONAL,  SEDUC  -  COFI  -  COORDENADORIA  DE

ORÇAMENTO  E  FINANÇAS,  SEDUC  Santos,  SINDSEP,  SINTEFRAMO,

SINTUNESP,  UDEMO,  UNCME, UNDIME.  Justificaram ausência:  ADIFESP,

AEMG, Campanha Todos pela Educação, Conselho Regional de Psicologia,

CPP, FEPESP, IPF, SINTEPS. 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.


