
ATA DA 91ª REUNIÃO DO FÓRUM ESTADUAL DE EDUCAÇÃO REALIZADA NO DIA

08 DE FEVEREIRO DE 2021 DE FORMA VIRTUAL ATRAVÉS DO ZOOM. Ao oitavo dia

do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois, às 10h15 min, realizou-se a 91ª

sessão do Fórum Estadual de Educação do Estado de São Paulo e a 14ª reunião virtual

em virtude do isolamento social exigido pela pandemia. Presentes as seguintes entidades:

ACEP, AFUSE, ANFOPE, ANPAE, APAMPESP, APASE, CNTE, CPP, CREFONO, CRP,

CUT,  FDE,  FME CAMPINAS,  FME SUMARÉ,  UPES,  MOVA,  MST,  PROIFES,  SBPC,

SEDUC – CISE, SEDUC – COFI, SENAC, SINDPSI, SINDSEP, SINESP, UBM, UNCME,

UNDIME,  UNIFESP. O  Coordenador  Geral,  Leandro  Alves  Oliveira,  abriu  a  reunião

saudando a todas e todos os presentes e apresentou a proposta de pauta para aprovação

que consta com os seguintes itens:1) Apresentação e aprovação da pauta; 2) Aprovação

da ata da reunião anterior; 3) Justificativas de ausências; 4) Substituição do representante

do  MST;  5)  Balanço  CONEPE;  6)  Informes  CONAPE;  7)  PEE  –  Acompanhamento

(Comissão  de  Monitoramento);  8)  Eleição  da  nova  Coordenação  FEESP;  9)  Outros

Informes (Fundeb, Volta às aulas, vacinação de crianças, testagem, censo previdenciário);

10)  Próxima reunião.  1)  Foi  solicitada a inclusão de substituição de representante do

SBPC, no ponto 4, substituições. 2) Aprovação da ata da reunião anterior – solicitação de

acerto da ANFOPE, escrito erroneamente, e a inclusão de participação do CREFONO que

não  constava.  Feitos  os  acertos  a  ata  foi  aprovada  por  todos.  3)  Justificativas  de

ausências: foram apresentadas as seguintes justificativas: Neusa Santana – SINTEPS,

Karen  Silveira  –  ABCDMRR;  Alice  Vieira  –  SINTUNESP,  Enéas  Machado  –  SEDUC

SANTOS, Fátima Abdala- ANFOPE substituída pela suplente Mary Careno; Teise Garcia –

ANPAE, substituída pela suplente Andreia Abiatti, Maria Lucia – APAMPESP substituída

por Rosa Rossi. 4) Substituição do representante do MST, SBPC. Foi apresentado ofício



do  MST de substituição de representante  no  qual  Daiane  Leite  Barbosa  no  lugar  de

Manuela Aquino. Dada a palavra, Daiane se apresenta e saúda todos os presentes e se

coloca  a  disposição  participar  e  contribuir  com  os  debates  agradecendo  a  acolhida.

Elizangela Lizardo - SBPC informa que substituirá a efetiva Irene e que em breve será

encaminhado ofício para formalização, e se coloca a disposição de todos. 5) Balanço

CONEPE – realizada nos dias 03 e 04 de dezembro de 2021 em formato virtual, Leandro

informou  que  foi  um  grande  e  lindo  desafio  onde  se  buscou,  desde  as  etapas

intermunicipais  atingir  o  maior  número de municípios do estado.  Parabeniza todas as

entidades envolvidas e as comissões de organização. Foram eleitos para a etapa nacional

298 delegados e foram emitidos mais de 360 certificados de participação. A Comissão de

sistematização  elaborou  relatório  final  da  Conferência  e  a  Carta  São  Paulo,  esta

coordenada pelo  professor  Palma que informou que a  Carta  foi  elaborada durante  a

Conferência  e  dado  prazo para  novas  contribuições mas não  foram recebidas  e  que

emendas específicas do estado de São Paulo foram incorporadas à Carta assim como as

contribuições das cartas aprovadas no Polo Campinas e São Carlos. Presente na reunião

a Sabrina do CRP e foi apresentada pela Brisa, como sua suplente que informou que o

CRP está em processo de formação de quadros e tão logo seja possível enviarão ofício

informando da substituição. Sabrina se apresentou e diz estar muito feliz com convite e

que está para somar junto ao FEESP. O Coordenador Leandro dá boas vindas e agradece

mais uma vez ao CRP pela grande e importante contribuição do CRP nas Conferências

Intermunicipais  e  na  CONEPE.  Passada  a  palavra  para  Eliane  -  UNIFESP  para

apresentação prévia dos resultados das pesquisas informou que do perfil dos delegados

foram recebidas 239 respostas, e de avaliação apenas 89. Entende que é necessária a

prorrogação  de  prazo  para  resposta  da  pesquisa  de  avaliação  com  o  reenvio  do

formulário.  Estando  todos  de  acordo  foi  deliberado  que  o  link  será  reenviado  aos

participantes que ainda não responderam com prazo até o dia até o dia 20 deste mês. 6)-



Informe CONAPE – A  Conferência Nacional Popular de Educação ocorrerá nos dias 15,

16 e 17 de julho no Centro de Convenções em Ponta Negra, Natal Rio Grande do Norte.

As as inscrições são feitas através do site do FNPE até o dia 31 de março e o acesso se

dá através de senha. Leandro informa que  formulário de inscrição solicita informações

que são pessoais de cada delegado e que não dispomos, então coloca em discussão se

divulgamos a senha para que cada delegado efetive sua inscrição, ou se colhemos esses

dados para que o FEESP faça. Com relação a ida dos delegados para Natal entende que

a  viagem  tem  custo  elevado  com  o  agravante  de  ser  um  período  de  férias,  o  que

inviabiliza a participação de todos. Foi apresentada  uma cotação por uma agência de

viagem mas acredita que cabe ao FEESP apenas apresentar como uma sugestão aos

delegados. Que está disponibilizado no site do FNPE uma relação de hotéis e traslados

para consulta.  Soeiro – PROIFES, pede a palavra saudando a todos e propõe que a

senha  deve  seja  encaminhada  aos  delegados  com  orientação   que  ele  preencha  o

formulário,  independente  de  ter  sua  presença  confirmada  para  garantir  sua  vaga.

Concorda que o FEEP deve apenas divulgar as propostas de pacotes o quie foi acatado

por todos. O professor Fábio- CNTE, compartilha da análise do Leandro e Soeiro, que o

FEESP deve deixar tudo pronto e encaminhado e ficar no aguardo de outras orientações

do FNPE mesmo porque ainda não se sabe qual será a realidade pandêmica do país no

período da Conferência, e que, por se tratar de um período de férias em um local turístico

os custos estarão ainda mais elevados. Marcus  - FME Sumaré – entende que por todos

os motivos já apresentados, a Conferência poderia ter formato híbrido, desta forma estaria

garantida maior participação de delgados. Leandro concorda e diz que recentemente a

CNTE realizou seu congresso em formato híbrido e que montou uma grande estrutura

para sua realização, elegendo inclusive sua nova diretoria. Eliane UNIFESP – diz que

gostaria de entender porque Natal foi escolhida como local. Entende que por ser uma

Conferência Popular parece bastante contraditório pois garante a participação apenas dos



degelados  que  puderem  pagar.  O  professor  Palma  concorda  e  lembra  que  a  última

CONAPE foi realizada em Belo Horizonte, onde houve a ajuda do Pimentel, governado do

estado de Minas Gerais. Hoje em Natal é a Fátima, também governo do PT que está

ajudando  na  constução  da  conferência.  Diante  de  todas  essas  preocupações  e

concordância  de  todos  foi  deliberado  que  o  FEESP  encaminhará  ofício  ao  FNPE

solicitando a possibilidade de que a Conferência ocorra em formato híbrido garantindo

assim uma maior participação de delegados. 7) PEE – Acompanhamento (Comissão de

Monitoramento)  - Foi informado pelo Leandro que como é de conhecimento de todos o

FEESP é  responsável  pelo  monitoramento  do  PEE  que  tem  tem  uma  comissão  de

monitoramento. Recentemente a SEDUC encaminhou ao FEESP mais documentos de

acompanhamento  das metas mas que o FEESP não deve utilizar  essas informações

como único parâmetro. A comissão é composta pelos representantes Leandro, Maciel,

Palma, Fátima Abdala, Valfrido, Maria Walneide, Maria Lúcia, Maria Nicia, Fernanda Sena,

Fernando Rufino, Vandré, Vinícius, Christian, Simone e Manuela. O professor Palma que

acompanhou a última reunião, realizada em formato remoto, informou sobre a dificuldade

de cumprimento das metas em especial as do magistério. Que o número alto de falta de

vagas nas escolas de ensino fundamental, o acelerado processo de implantação das PEIs

e  a  migração  de  alunos  do  ensino  privado  para  o  público  é  reflexo  da   falta  de

planejamento do estado. Leandro entende que  é necessário que a  Comissão volte a se

reunir para dar andamento ao monitoramento do PEE. Rosaura da APASE, Hector da

UPES, Andréia Abiatti da ANPAE solicitam participação na comissão e Daiane do MST

solicita sua inclusão na comissão substituindo a Manuela e Simone, representantes pelo

MST,  o  que  foi  acatado  por  todos.  Os  novos  membros  serão  incluídos  no  grupo  de

Wattsapp  da  Comissão  para  que  possam  receber  informações  e   convocações  das

próximas  reuniões.  Leandro  solicita  que  conste  em  ata  as  justificativas  de  ausência

recebidas  neste  momento  sendo  elas:  Maciel  SINDSEP,  Zelia  –  Fórum Municipal  de



Guarulhos,  Sara  Santana –  Força Sindical.  8)  Eleição da nova Coordenação FEESP.

Leandro informou que em 09 de fevereiro de 2021, o pleno do FEESP deliberou pela

prorrogação do mandato da coordenação até que houvesse condições sanitárias para

realização de nova eleição e coloca novamente em pauta para discussão. Soeiro  propõe

que a prorrogação seja mantida. Leandro esclarece que também não vê momento para

reunião presencial para tratar da eleição mas que nada impede que, qualquer entidade

requeira realização da eleição. Deixa registrado em ata que tudo está sendo feito com

todo  cuidado  e  transparência.  Sem  mais  manifestações  foi  colocado  em  votação  a

prorrogação do mandato desta coordenação até se tenham condições sanitárias para

realização do pleito, o que foi acatado por todos. 9) Outros Informes – Fundeb: importante

entender que não houve nenhuma bondade do governo Bolsonaro em aplicar o reajuste

de 33,24%, e que o reajuste sera aplicado no piso e não nos salários.  A volta às aulas

não se deu de forma segura tendo em vista os altos índices de casos entre alunos e

professores e a falta de vacina para as crianças. Com relação ao censo previdenciário

esclarece que faz parte do Conselho do SPPREV e que todos os servidores aposentados

devem fazer o censo e seu recadastramento até seu mês de aniversário sob pena de ter

interrompido seus vencimentos. Que a Apeoesp tem ajudado seus sócios aposentados

pois muitos deles não possuem acesso à internet ou tem dificuldade de de preenchimento

das informações solicitadas. Nova carreira: será encaminhada para a ALESP p projeto de

lei mas que este na verdade é um grande engodo pois a proposta ná é de reajuste e sim

subsídio.  Por  fim informou que no dia  10  de fevereiro  às 10h haverá uma audiência

publica, online, chamada pela Deputada Professora Bebel onde se discutirá o projeto e

contará  com  a  presença  de  representantes  de  outros  estados  que  já  tiveram  a

implementação da nova carreira. O convite será encaminhado no grupo do FEESP para

que  todos  possam participar.  No  último  ponto  foi  definido  que  a  próxima reunião  do

FEESP no dia 05 de abril de 2022 às 10 horas em formato virtual.


