
ATA DA 90ª REUNIÃO DO FÓRUM ESTADUAL DE EDUCAÇÃO REALIZADA NO DIA

09 DE NOVEMBRO DE 2021 DE FORMA VIRTUAL ATRAVÉS DO ZOOM. Ao nono dia

do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e um, realizou-se a 90ª sessão do Fórum

Estadual de Educação do Estado de São Paulo e a 13ª reunião virtual em virtude do

isolamento social  exigido pela pandemia.  Presentes as seguintes entidades: ADIFESP,

AFUSE  ,  ANPAE,  ANFOPE,  APASE,  APEOESP,  CAE,  CAMPANHA  TODOS  PELA

EDUCAÇÃO, CEETEPS, CRECE, CRF, CRP, CNTE, CUT, FEPESP, FME CAMPINAS,

FME SUMARÉ, FÓRUM EJA, SEDUC COFI, SEDUC CISE, SINDPSI, SINESP, SINDSEP,

SINTUNESP, UNCME. Justificativa de ausência Maria Nicia – FDE. O Coordenador Geral,

Leandro Alves Oliveira, abriu a reunião saudando a todas e todos os presentes e Maria de

Fatima Barbosa Abdalla,  da Associação Nacional  pela Formação dos Profissionais de

Educação – ANFOPE, informa a realização do II Seminário Nacional ANFOPE-FórumDir,

“Discutindo os Cursos de Licenciatura”, em 11 e 12 de novembro e reforça a importância

da  adesão  à  Carta  do  Movimento  Paulista  em  Defesa  da  Formação  Plena  dos

Professores  e  Professoras  do  Estado  de  São  Paulo.  O  Prof.  Crhistian  do  SINESP,

Sindicato dos Especialistas do Ensino Público de São Paulo informa que está participando

de Ato do funcionalismo público municipal em resistência aos Projetos de Lei do Executivo

que atacam direitos dos servidores públicos municipais, tal qual o Governador João Doria

age junto aos servidores estaduais, e destaca o PLO 07/21, do Prefeito Ricardo Nunes

que altera a Previdência Pública Municipal e convoca para o Ato Unificado de 10.11 em

frente a Câmara Municipal.      Leandro informa do ofício recebido da Campanha Nacional

Pelo Direito à Educação que indica Kezia Alves para a representação da titularidade da

entidade junto ao FEESP e na Suplência, Liliane Garces. Kezia agradece a acolhida e

justifica a ausência da Liliane. Leandro informa a presença do Secretário Estadual  de



Educação,  Rossieli  Soares,  na  Assembleia  Legislativa  nesta  mesma data,  às  13hs  e

convida  o  público  a  acompanhar  pelo  youtube e  fazer  os  devidos  questionamentos.

Informa ainda sobre o ofício enviado pelo GEDUC, do Ministério Público onde solicitam

uma reunião com a Comissão de Acompanhamento  do Plano Estadual  de  Educação

oferecendo as datas de 22 ou 24 de novembro e que o Secretário Executivo, Maciel

Nascimento irá representar o Fórum nesta reunião, já que o Coordenador não estará em

São Paulo. Leandro relembra aos presentes que a reunião ordinária do FEESP ocorre

trimestralmente,  porém  devido  a  construção  da  Conferência  Nacional  Popular  de

Educação, as reuniões têm sido mensais. Neste sentido a reunião de hoje e a próxima, já

agendada para 30.11 tem como objetivo a pauta única, referente a Conferência Estadual

Popular de Educação, que acontece em 03. E 04 de dezembro, motivo pelo qual não foi

enviada  Pauta  antecipada  na  convocação  da  reunião.  Teise  Garcia  pede  inscrição,

parabeniza a atuação da Campanha e pede para a Kezia divulgar o “EDUQUÊ”, podcast

da Campanha que divulga com inteligência e rapidez questões atuais referentes à defesa

do direito à educação e aproveita para relatar problemas na região de Ribeirão Preto que

envolvem os Conselhos Municipais  de  Educação,  pois  após finalizado o processo de

recomposição do Conselho, o gestor municipal do PSDB fez aprovar no legislativo um

Projeto de Lei que altera totalmente a composição construída, inclusive com a destituição

da  representação  dos  alunos,  conselhos  de  escolas,  APMs,  e  altera  a  forma  de

representação das universidades. Informa que foi indicada, com demais companheiros, a

compor  o  Conselho,  mas  uma  ação  da  Secretaria  de  Educação  buscou  reverter  as

indicações e  com isso  destituiu  também a representação das universidades.  Como o

regimento permite que a Mesa Diretora do Conselho de posse aos indicados, isso foi feito

na tarde 08.11 (ontem) e,  portanto,  espera-se a judicialização desta situação.  Toda a

representação da sociedade civil que participa de fóruns de controle social foi destituída

de participação no Conselho, que passa agora a ter uma representação de 10 membros



indicados pela Secretaria Municipal de Educação. Este ataque está sendo desenvolvido,

por  pessoa que vem do Governo Estadual,  que não é  da região  e  bem da área da

educação, em conjunto com a Fundação Lemman. Esta resistência tem a ver com os

questionamentos dos Conselhos do FUNDEB e Educação, no tocante a transferência das

unidades  educacionais  construídas  pelo  Pró-Infância  para  as  Organizações  Sociais.

Considera importante trazer esta questão ao Fórum por não ser uma questão isolada e

existir um projeto em curso que atinge outros municípios. Pede licença para postar no

grupo do Fórum o desencadeamento deste fato. Milton Herrera da UNCME informa que, a

partir  da consulta do Presidente do Conselho Municipal de Ribeirão Preto foi  feito um

Parecer  em conjunto  da Diretoria  de  Normas e Legislação da UNCME Nacional  com

participação da instância Estadual, com cópia a vários envolvidos na região, e propõe

reforçar os contatos combater estar formas inconstitucionais dos gestores municipais que

querem  transformar  os  órgãos  de  controle  em  assessoramento.  Leandro  considera

importante a proposta da Teise da realização de um levantamento nos municípios e conta

com a participação das entidades nesta elaboração.  Soeiro sugere que o Parecer da

UNCME seja socializado com todos os Conselhos do estado e Brasil. Brisa do Conselho

Regional de Psicologia informa que na perspectiva da implementação da Lei 13.935 que

trata da contratação de Psicólogos e Assistentes Sociais por concurso público tem a ação

do Governador João Dória na contramão ao contratar 1000 profissionais por meio da

plataforma  Psicologia  Viva  que  é  de  Minas  Gerais  e  nela  um  gestor  escolar  tem

possibilidade de identificar  profissionais  que passam a fazer  o  atendimento  online  da

unidade, mesmo sem conhecer o estado e a proposta pedagógica da unidade. O CRP

segue na luta pela implementação da lei, que mesmo após a negativa do uso de verbas

do  FUNDEB  para  este  propósito,  em  recente  Audiência  Pública.  Leandro  reforça  as

intencionalidades do Governo Federal não se importando com as questões sociais e nem

com as vulnerabilidades expressas e carentes de atendimento no campo educacional, em



especial. Chama a atenção para a pauta da reunião e informa que estamos há 30 dias da

Conferência Estadual, e as Comissões designadas estão trabalhando na sistematização

das emendas dos 18 Polos, finalizando o caderno que será apreciado, bem como a Carta

São Paulo que serão objeto de análise na Conferencia e que na próxima semana estes

documentos deverão ser enviados às delegadas e delegados, sendo que os mesmos já

receberam  e-mails  com  a  opção  de  eixo  e  boas-vindas.  Pede  o  complemento  da

Comissão e o Prof. Palma fala da incorporação das questões afetas ao estado de São

Paulo presentes nas Emendas e Cartas (Campinas e São Carlos) na Carta São Paulo,

visto que as mesmas não poderão ser encaminhadas à conferência nacional. O Grupo

responsável além do Prof. Palma é o Maciel, a Teise e a Helena de Freitas que devem

voltar  a  se  reunir  amanhã  (12.11)  para  dar  sequência  na  elaboração  da  Carta  e

encaminhar aos membros do Fórum, sendo que ela deverá versar sobre o desmonte da

educação por Dória e o Governo Federal, e aproveita para tratar da destruição do INEP.

Quanto  as  emendas,  também  já  foram  analisadas.  Leandro  relembra  os

encaminhamentos  já  realizados:  pedido  de  indicação  das  entidades  membro  como

delegados;  carta  de  boas-vindas;  carta  de  indicação  por  setores  e  segmentos;  as

emendas, as plataformas de acesso, que serão 01 para abertura, outra para a Plenária

Final e 06, sendo uma para cada eixo. Apresenta os dois primeiros cards e pede para a

Comissão de Comunicação se manifestar e já incluir o link de acesso da abertura que

será retransmitida no facebook e youtube. Marcella do SINPSI informa que já foi feita uma

reunião com o pedido de participação dos jornalistas das entidades e será elaborado um

release, em especial sobre a abertura para que as entidades possam divulgar e estamos

em  fase  da  construção  do  roteiro  do  vídeo  de  abertura  que  deverá  resgatar  as

conferências  municipal  e  intermunicipais  e  tudo  o  que  foi  feito  para  se  chegar  a

conferência  estadual.  Neusa  do  SINTEPS  pergunta  sobre  a  indicação  solicitada  as

entidades e Leandro  informa tratar-se  do cumprimento  do regimento  no que refere  a



participação de um titular e um suplente das entidades membro do fórum. Ernesto reforça

a importância de as entidades enviarem além de imagens e o contexto em que se deu a

conferência, mandar também os números de cada conferência: participantes, delegados

etc.  Leandro  apresenta  a  lista  das  entidades  por  segmento  convidadas  para  a

participação,  organização da abertura,  lista  de  convidados,  libras  já  confirmadas pelo

CRP, Palestrantes dos 06 eixos, plenárias e por fim, ressalta a importância de alertar que

a  quantidade  de  delegados  será  definido  após  termos  uma  listagem  de  todos  os

segmentos inscritos para a delegação nacional. Conceição Fornasari pede inscrição para

solicitar a inscrição nas falas de abertura para estender o convite para a CTB, o que é

acatado. Solange Pozzutto agradece a confiança em ter sido indicada como Mestre de

Cerimonias. Fabio, da Apeoesp parabeniza todo o trabalho e realça a importância desta

construção em momento tão delicado para o País. Railda Barreto da APAMPESP pede

para ser incluída no grupo de discussão do Fórum. Maciel Nascimento pede desculpas

pelo atraso por estar em atividade externa e ressalta a importância da construção coletiva,

lembrando  que  o  município  de  São  Paulo  estará  em vias  de  realizar  a  Conferencia

Municipal  de  Educação  da  cidade  de  São  Paulo  para  avaliar  o  Plano  Municipal  de

Educação e juntamente com o Tribunal de Contas do Município estão sendo realizadas

reuniões para traçar por meio do Observatório da Escola de Contas uma análise de como

o PME pode combater as desigualdades. Prof. Palma lembra da necessidade de fechar a

data da reunião do GEDUC e o Fórum opta pelo dia 24 e Maciel sugere uma reunião

anterior a data com GEDUC para articular o que será apresentado. Nada mais havendo a

tratar, o Coordenador Leandro Alves dá por encerrada a reunião e convoca a todas e

todos para o dia 30.11, às 10 horas. 



e anunciou a pauta, que fora enviada por e-mail, e conta com os seguintes pontos: 1-

Abertura; 2 – Aprovação da Ata da reunião anterior; 3 – CONEPE SP 2021; 4 – Ato de

lançamento da Conferência Nacional Popular de Educação no estado de São Paulo; 5 –

outros encaminhamentos. 1- O coordenador do FEESP, Leandro Alves Oliveira informou o

afastamento do Secretário Executivo do FEESP, Luís Carlos Gonçalves e informou sua

substituição pelo professor Marcos que se apresentou. Ainda na abertura o coordenador

lamentou a ação truculenta da polícia militar do Rio de Janeiro que resultou em inúmeras

mortes e apresentou sua solidariedade,  assim como lamentou a morte  do ator  Paulo

Gustavo e de inúmeros brasileiros que vem morrendo em decorrência de uma política

irresponsável  do  governo  federal  brasileiro.  Aproveitando  a  ocasião  o  professor  João

Cardoso Palma Filho  apresentou sua solidariedade ao povo palestino  vitima da ação

violenta  do  Estado  de  Israel.  2  –  Os  membros  do  FEESP presentes  aprovaram por

unanimidade a Ata da última reunião do colegiado. 3 – CONEPE SP 2021: Cada uma das

três Comissões Especiais constituídas na última reunião do FEESP para encaminhar as

etapas  preparatórias  da  CONAPE  2022  no  estado  de  São  Paulo  apresentaram  os

resultados preliminares: a) A Comissão Especial de Comunicação e Mobilização informou

que, a partir de levantamento que vem sendo encaminhado pela UNDIME foi constatado

que há cerca de 70 Fóruns Municipais de Educação (FME) atualmente constituídos no

estado de São Paulo e que a UNCME também vem realizando levantamento semelhante

que contribuirão para iniciar a organização das Conferências Municipais e Intermunicipais,

nos 18 polos regionais que servirão de referência para as Conferências Regionais no

estado de São Paulo; Sobre a Campanha de divulgação foi divulgado um material digital –

CARD – através do qual daria início ao processo de divulgação da CONEPE SP 2021; foi

aprovado, também, a abertura de um perfil  no facebook do FEESP e apresentado um

formulário  de  inscrição/credenciamento  dos  delegados  de  base  para  a  etapa

municipal/intermunicipal;  b)  A Comissão  de  Sistematização  e  Metodologia  apresentou



uma primeira proposta de Regimento Interno da CONEPE SP 2021. Foi definido que os

debates nas etapas municipal,  intermunicipal  e  estadual  utilizarão como referência do

Documento Base nacional, a partir do qual as emendas serão apresentadas e debatidas.

As propostas que tenham caráter nacional, que forem aprovadas, serão encaminhadas

como emendas ao Documento Base e as propostas locais, aprovadas servirão de base

para o documento estadual – Carta São Paulo – ou constituirão parte do relatório que

também será  encaminhado para  a  Conferência  Estadual  e  Nacional.  c)  Comissão de

Infraestrutura e Finanças: apresentou ao coletivo que são dois os principais elementos

que são objeto de preocupação: o primeiro, de mais fácil resolução diz respeito ao acesso

à plataformas,  como o  zoom,  ou outras,  que servirão  de base para  as  Conferências

Municipal/intermunicipal e Estadual. Para solução do acesso a plataforma foi informado

que  vários  sindicados  possuem  esses  serviços  de  plataforma  e  também  poderemos

recorrer  à  algumas Prefeituras que poderão oferecer  este serviço.  Ainda sobre o uso

destas plataformas a preocupação que teremos que nos debruçar será a necessidade de

pessoal técnico para suporte e de padronização nos encaminhamentos para facilitar o

trabalho de sistematização dos trabalhos. Ainda no âmbito da Comissão de Infraestrutura

e finanças, o problema principal deverá ser a necessidade de se garantir o serviço de

tradução de libras em todas as Conferências. Sobre isso o FEESP contará, em especial,

com o  apoio  da  UNDIME para  articular  junto  às  Prefeituras,  onde  for  possível,  este

serviço, o apoio de trabalho voluntário. Outra solução está sendo através do Conselho

Regional  de  Psicologia,  cuja  representante  junto  ao  FEESP está  conversando.  Ainda

sobre a organização da CONEPE SP 2021 foi  constituída uma Comissão Especial  de

Coordenação constituída por dois representantes de cada uma das três comissões mais o

coordenador  do  FEESP.  Fazem parte  desta  coordenação:  Leandro  Alves  de  Oliveira

(coordenador); Mara Kitamura (CTB); Maciel (Sindisep); Hector Barbosa (UPES); Valfrido

(AFUSE); Neusa (Sinteps); …..4 – Ato de Lançamento da Conferência Estadual Popular



de Educação do estado de São Paulo 2021: Foi confirmado o lançamento no dia 20 de

maio,  às 16 horas.  Ficou definido que a mesa seria  constituída pelo coordenador do

FEESP, Leandro Alves de Oliveira; Deputada estadual professora Bebel (ex-coordenadora

da  Comissão  de  Educação  da  ALESP);  deputado  estadual  Maurici  (coordenador  da

Comissão de Educação da ALESP);  Hector  Barbosa (UPES);  Gilson Reis (CONTEE);

Ildeu de Castro Moreira (SBPC); Heleno de Araújo (CNTE).Foi aprovado que no dia 19 de

maio, às 18 horas haveria uma ampla divulgação por todas as entidades do FEESP nas

redes sociais  para  divulgação do Ato  de lançamento  do dia  20  de maio.  5  – Outros

encaminhamentos:  Foi  aprovada  nova  reunião  do  FEESP  no  dia  25  de  maio  para

aprovação do Regimento Interno e outros encaminhamentos.


