
ATA DA 88ª REUNIÃO DO FÓRUM ESTADUAL DE EDUCAÇÃO REALIZADA NO DIA

31 DE AGOSTO DE 2021 DE FORMA VIRTUAL ATRAVÉS DO ZOOM.  Ao trigésimo

primeiro dia do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e um, realizou-se a 88ª sessão

do Fórum Estadual de Educação do Estado de São Paulo e 11ª reunião virtual em virtude

do isolamento social exigido pela pandemia. Estiveram presentes as seguintes entidades:

CUT, UNCME, SINTEPS, FME CAMPINAS, FME SUMARÉ, FME GUARULHOS, APASE,

PROIFES, APROFFESP, SINDSEP, AFUSE, ANFOPE, CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO

ESCOLAR, SINDPSI, APAMPESP, UDEMO, CRECE, ACEP, FORÇA SINDICAL, SINESP,

MOVA,  CRF,  ANPAE,  SENAC,  CRP,  CEETPS,  SINTUNESP,  FORUM  EJA.  O

Coordenador Geral, Leandro Alves Oliveira, abriu a reunião saudando a todos e solicitou

que o Secretário Executivo do Fórum Estadual de Educação do Estado de São Paulo –

FEESP – Maciel apresentasse a proposta de pauta da reunião. Após proposta de inversão

do ponto de pauta sobre Informes Gerais da última para o quarto ponto foi  aprovada

pauta.  1.  Aprovação  da  proposta  de  pauta: proposta  aprovada  por  consenso;  2.

Aprovação da  Ata  da  reunião anterior: a  Ata  da  reunião  anterior  foi  aprovada  por

consenso;  3.  Ausências justificadas: justificaram ausência  para  essa reunião Enéas

Machado (SEDUC-Santos), Conceição Fornazari (SINPRO Campinas/FEPESP), Eunice

Araújo (FETAM-SP) e Rosaura (APASE); 4. Informes Gerais: Valfrido (AFUSE) informou

sobre o Congresso da Afuse realizado de forma virtual nos dias 28 e 29 de setembro, no

qual se inscreveram 1100 delegados(as) de todas as regiões do estado de São Paulo,

contanto com a participação na abertura dos trabalhos, dentre outros, do presidente da

CNTE, Heleno Araújo e da deputada estadual e presidenta da Apeoesp professora Bebel,

sendo  debatido  neste  evento  pontos  importantes  como  conjuntura,  adequações

estatutárias  ao  novo  formato  de  reuniões  virtuais  e  plano  de  luta;  Suzana  Garcia



(CRFONO) informou que o Conselho Regional de Fonoaudiologia 2ª Região – São Paulo

aprovou uma nota de protesto contra o Ministro da Educação por sua fala discriminatória

contra as crianças com deficiência estudarem junto às demais crianças e jovens numa

postura contrária à legislação vigente de inclusão; Neusa Santana (SINTEPS) informou

que os trabalhadores do Centro Paula Souza já se encontravam em greve há cerca de um

mês, sofrendo toda forma de repressão e perseguição por parte dos gestores e propôs

que o FEESP aprovasse uma Nota de Solidariedade aos trabalhadores do Centro Paula

Souza  em  greve;  Kézia  (CRECE)  informou  que  o  CRECE  estava  alterando  sua

representação em razão de alteração na direção da entidade e na próxima reunião os

representantes da entidade seriam a Elizabete e o Roberto, após isso o Leandro como

coordenador  do  FEESP agradeceu  a  participação  e  enalteceu  suas  contribuições  no

período  em  que  participou  como  membro  do  FEESP;  Reginaldo  Soeiro  (PROIFES)

informou que o Ministério da Educação estaria encaminhando o desdobramento de alguns

Institutos Federais de Educação no país, dentre os quais o Instituto Federal de Educação

do estado de São Paulo com a criação dos Institutos Federais de Campinas e São José

do Rio Preto e que esta medida apesar de coincidir com uma reivindicação antiga da

comunidade dos Institutos Federais tem como objetivo o Governo Federal passar a ter

maioria no Conselho Nacional dos Institutos Federais composto pelos reitores, na medida

que por serem Institutos recém criados passariam a ter reitores designados em consulta à

comunidade  acadêmica;  Maciel  informou  e  fez  a  leitura  de  Moções  aprovadas  na

Conferência Municipal Popular de Educação da cidade de São Paulo para conhecimento,

sendo  o  primeiro  sobre  a  EMEI  Monteiro  Lobato,  o  segundo  sobre  a  solicitação  de

aprovação de um Projeto de Lei para garantia da escolha dos reitores das Universidades

Pública por consulta paritária junto à comunidade acadêmica, a terceira contra o corte de

recursos na educação e apoiando construção de um Projeto de Lei para recompor essas

perdas orçamentárias, a quarta sobre a contratação de empresas privadas para serviço



de  formação  em  parceria  com  a  Universidade  de  São  Paulo  (USP)  subsidiado  pelo

governo  estadual  e  a  quinta  moção  contra  a  política  de  contratação  de  pessoas  da

comunidade escolar para trabalhar nas unidades escolares ao invés de realizar concurso

público, o coordenador do FEESP Leandro Alves Oliveira (CUT) apresentou proposta de

que no ponto de encaminhamentos o FEESP aprovasse adequação de Notas próprias do

FEESP com o mesmo teor das notas apresentadas; 5. Agente de Organização Escolar:

esse ponto foi apresentado pelo Jacinto ( ACEP),  porém devido  a  sua ausência  na

reunião o ponto foi retirado da pauta; 6. CONAE: o coordenador do FEESP informou que

participou de reunião a convite do Fórum Nacional de Educação (FNE) para debater a

Conferência Nacional de Educação (CONAE) na qual ele expôs que o FEESP já estava

organizando a CONEPE SP e teria dificuldade em organizar também a CONAE, após sua

exposição Milton Herrera (UNCME) informou que apesar do envolvimento na organização

da CONEPE SP passaria a organizar, também, a CONAE no Estado de São Paulo na

medida que sua entidade também compõe o FNE e está envolvida na organização da

CONAE. Após esses esclarecimentos houve debate que antecedeu a votação que definiu

a posição do FEESP sobre a posição do FEESP sobre a CONAE. Foram apresentadas

duas propostas: 1) Criação de uma Comissão do FEESP para organização da CONAE no

Estado de São Paulo e 2) o FEESP não organizaria a CONAE no Estado de São Paulo. A

proposta de criação da Comissão do FEESP para organização da CONAE obteve nove

votos e a proposta de que o FEESP não organizaria a CONAE obteve dezenove votos

sendo  a  proposta  aprovada;  7.  Encaminhamentos:  Elaboração  e  divulgação  das

seguintes  Notas  e  Moções:  a)  de  repúdio  ao Ministro  de  Educação  pelas  suas  falas

discriminatórias e conservadoras tomando como base a nota do CRFONO, b) de repúdio

à  contratação  de  membros  da  comunidade  escolar  para  trabalho  nas  escolas,  b)  de

solidariedade à equipe da EMEI Monteiro Lobato, c) de apoio à proposta de escolha dos

reitores das Universidades Públicas pela comunidade escolar, d) de apoio à greve dos



trabalhadores do Centro Paula Souza, e) sobre a posição do FEESP sobre a CONAE. A

próxima reunião do FEESP será no dia dezenove de outubro, às 10 horas.


