
 

ATA DA 86ª REUNIÃO DO FÓRUM ESTADUAL DE EDUCAÇÃO REALIZADA NO DIA 22 
DE JUNHO DE 2021 DE FORMA VIRTUAL ATRAVÉS DO ZOOM. Ao vigésimo segundo 
dia do mês de junho do ano de dois mil e vinte e um, realizou-se a 86ª reunião do Fórum 
Estadual de Educação do Estado de São Paulo e 9ª reunião virtual em virtude do isolamento 
social exigido pela pandemia. O Coordenador Geral, Leandro Alves Oliveira, inicia a reunião 
saudando os presentes, ACEP, AEMG, AFUSE, ANFOPE, APAMPESP, APEOESP, CNTE, 

CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CRECE, CRP, CUT, FDE, FETAM, FME 

SUMARÉ, FME ABCDMRR, FME CAMPINAS, FRE GUARULHOS, SEDUC, SEDUC SANTOS, 

SENAC, SINDSEP, SINPRO-SP, SINPSI, SINTEFRAMO, SINTUNESP, UDEMO, UNCME, 

UNDIME, UPES, justifica a ausência de Conceição Fornasari, FEPESP e  Rosaura Almeida 
APASE, do Instituto Paulo Freire e apresenta a pauta com os seguintes pontos: 1 – 
Aprovação da Pauta; 2 - Aprovação Ata da reunião anterior; 3 - Justificativa de ausências; 
4 – Alteração de Membros do Fórum/Inclusão de entidades; 5 - Documento recebido do 
FNE  sobre CONAE; 6 - Construção da CONEPE 2021 nas regiões; 6 - Conferência 
Estadual Popular de Educação – CONEPE SP 2021 ▪️ Comissão de Sistematização e 
Metodologia - documento de orientação aos polos; 7 - Moção de Repúdio ABCD; 8 – Outros 
Encaminhamentos/Próxima Reunião. 1 – Aprovada a Pauta. 2 - Os membros do FEESP 
presentes aprovaram por unanimidade a Ata do dia 22.06. A coordenação abre a palavra 
para Maria de Fátima – ANFOPE que informa a preocupação da entidade sobre a temática 
da formação de professores e, portanto, fala sobre a importância da participação de todos 
no evento: A Formação de Professores - os novos dispositivos legais por entre a regulações 
e autonomia universitária. 28 de junho e pede a divulgação a todas as entidades do Fórum. 
4 – Alteração de Membros do Fórum/Inclusão de entidades – A coordenação informa e-
mail recebido do Conselho Regional de Fonoaudiologia que altera as representações 
indicando Susana Franscisqueti, com titular que é convidada a se apresentar e na 
suplência, Maria Lucia. Na sequência informa o pedido de inclusão como entidade membro 
do Fórum Popular de Educação de Guarulhos, tendo como titular a Zélia Brito e Simone, 
na suplênciao que é aprovado pelos presentes. 5 - Documento recebido do FNE sobre 
CONAE – Informe sobre o inesperado e-mail do Fórum Nacional de Educação sobre a 
intenção em realizar a Conferência Nacional de Educação – CONAE. Leandro relata as 
questões afetas a criação do Fórum Nacional Popular de Educação, a partir da exclusão de 
várias entidades progressistas, que compunham o FNE e resgata a realização da CONAE 
2018. Ao que consta todas as etapas da CONAE ocorrem após as etapas da CONAPE e 
muitas entidades presentes estão envolvidas com a Conferência Popular. Entende não ter 
informações mais precisas e, portanto, insuficientes para aprofundar a discussão sobre 
participação ou não. Também fala sobre a importância da participação da Secretaria 
Estadual de Educação no Pleno do Fórum e que após a saída das reuniões do prédio da 
SEE a representação oficial do governo ficou comprometida. Inclusive sobre a dificuldade 
de receber respostas referente ao monitoramento do Plano Estadual de Educação. No 
debate a Fátima - ANFOPE informa que a entidade não participará da construção da 
CONAE; Neusa – SINTEPS, considera que a proposta do governo é para criar 
instabilidades na construção da CONAPE, mas entende que como Fórum Estadual teremos 
que avaliar quem poderá participar e a estrutura que será oferecida e em posse de algo 
mais concreto voltar a discutir, porque o momento é de fortalecer a CONAPE; Alexsandro 
– SINPRO informa que provavelmente só participarão da CONAPE; Ana Lucia Porfirio – 
UNCME, aguardando posicionamento da UNCME Nacional sobre a participação. Considera 
como, diante das contradições do governo federal, fundamental aguardar qual será a 
abordagem no texto referência. Daise – ANPAE – deliberaram nacionalmente, por não 



participar da CONAE; Lélia – UNIDIME, aguardando deliberação da Nacional; Eunice 
Lopes – FETAM, informa sobre as ações para buscar os Foruns Municipais de Educação, 
em especial em Limeira que vai precisar reativar o Fórum. Assim, Limeira deverá participar 
junto com o Polo Campinas. Leandro informa a presença de Selma Gaspar, como 
representação da SEDUC, que informa desconhecer qualquer e-mail do FNE sobre a 
realização da CONAE e se compromete buscar estas informações e tão logo as tenha 
repassara ao Fórum Estadual. João Palma lembra que o Fórum tem 08 representantes da 
SEDUC e que, portanto, é fundamental a Secretaria sinalizar como está esta discussão. 
Ressalta a conjuntura diferenciada que provocou o Fórum a participar da CONAE 2018 e 
atualmente, esta decisão requer posse de informações mais precisas, porém considera 
adequado que as entidades do Fórum estejam liberadas para a decisão individual de 
participação ou não. Encaminhamento: Analisar, a partir de dados concretos a participação 
do Fórum e das entidades membro, na próxima reunião, caso estas informações já tenham 
sido oficializadas. 6 - Conferência Estadual Popular de Educação – CONEPE SP 2021 ▪️ 
Comissão de Sistematização e Metodologia - documento de orientação aos 
polos/Moção de Repúdio ABCD – A coordenação abre a pauta informando as várias 
ações que vem sendo desenvolvidas pelas comissões, em especial, a Comissão de 
sistematização elaborou um Documento de Orientação aos Polos como subsídio para a 
realização das Conferências Municipais e Intermunicipais, o qual é apresentado para 
debate.  Ernesto destaca a importância de a coordenação Executiva elaborar uma lista 
com proposta de palestrantes para todas as atividades do Estado propõe que as entidades 
membro enviem, até 30.06, 02 (dois) nomes de palestrantes para os eixos temáticos para 
as conferências regionais. As Coordenações de cada polo, assim que constituídas precisam 
informar a data de suas Conferências Livres, Municipais, Regionais ou Intermunicipais, com 
o prazo de inscrição em cada uma delas. Informa a importância de adequar os tipos de 
emendas ao decidido pelo FNPE para garantir um padrão sobre isso. A construção da 
ferramenta para eleição de delegados também deverá ser alvo desta comissão e do Fórum. 
Por ser o primeiro boletim, os próximos deverão ir tratando das questões conforme forem 
surgindo. Maciel - SINDSEP relata as dificuldades locais e a importância destes 
documentos orientadores. Reforça as datas que estão construídas na capital e o esforço 
para a realização das conferências regionais ou livres e 13 e 14 como data definida para a 
conferência municipal.   Leandro reforça a ideia do envio dos nomes para compor a lista de 
palestrantes e concorda com a padronização e adequação dos tipos de emendas a serem 
trabalhadas em todas as Conferências. Quanto ao debate sobre o perfil dos delegados para 
subsidiar a ferramenta que tratará do ingresso dos conferencistas/votação etc., encaminha 
às Comissões uma discussão prévia sobre o tema. O que é aprovado pelo Pleno do Fórum. 
Definida data para próxima reunião das Comissões em 25.06, as 16 horas para aprofundar 
o debate acima. Hector – UPES informa encontro com as principais lideranças da UPES 
no estado para fomentar a participação nos polos da CONEPE. Leandro sugere encaminhar 
os nomes destes representantes para a Celiany para serem incluídos nos respectivos 
grupos em cada polo. 7 – Moção de Solidariedade do Fórum Regional do ABCDMMR - 
Dando continuidade, Leandro abre a palavra para a Karen, coordenadora do Fórum 
ABCDMMR que fala sobre o assédio moral, a liberdade de cátedra e de expressão. Traz 
como exemplo, na Moção o caso da Professora Gisele JeanPolini que trabalha na 
Universidade Federal de São Caetano que passou a ser alvo de um processo administrativo 
disciplinar em demissão por justa causa, aberto a pedido do reitor da UFSCS justificado 
pelo fato de, durante aula de sociologia ter abordado questões centrais sobre a pandemia 
com posição contrária ao retorno das aulas presencias naquele momento. João Palma 
sugere que na moção, além do artigo 5º da Constituição Federal citado considera 
importante citar também o artigo 206 que trata dos princípios gerais da educação brasileira. 
Leandro pede o envio para ser incluída a observação do Professor João Palma e a 
assinatura do Fórum, caso seja aprovada. ANFOPE e CRP/SP se manifestam por assinar 



individualmente também. Lida a moção de solidariedade a professora e de repúdio a 
conduta do reitor, ela recebe a adesão do FEESP ao ser aprovada por unanimidade. Aberta 
a palavra a professora Gisele, presente a reunião, fala de várias ações desenvolvidas na 
região e cita o caso da Professora Catarina da Rede Municipal de São Caetano que teve a 
abertura de queixa crime, que foi retirada posteriormente. Permanece afastada de suas 
funções para averiguação e salienta a criação do e-mail mordacanao@gmail.com para 
novas adesões ao documento. Leandro agradece ter a oportunidade da apresentação do 
tema no Fórum e chama a atenção para a necessidade de nos somarmos em defesa da 
democracia e a partir do e-mail as entidades que quiserem podem assinar individualmente. 
Brisa – CRP/SP propõe trazer à pauta de uma próxima reunião o tema do abandono escolar 
frente as dificuldades impostas pelo cenário atual. Zelia Brito – Fórum Popular de 
Educação de Guarulhos – ressalta a importância da pauta trazida pelo CRP. Finalizada a 
pauta, a coordenação sugere a próxima reunião em 27 de julho às 10 horas. 
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