
ATA DA 93ª REUNIÃO DO FÓRUM ESTADUAL DE EDUCAÇÃO REALIZADA NO DIA 07

DE JUNHO DE 2022. FORMATO PRESENCIAL. Ao sétimo dia do mês de junho do ano

de dois mil e vinte e dois, realizou-se a 93ª sessão do Fórum Estadual de Educação do

Estado  de  São  Paulo.  Presentes  as  seguintes  entidades:  ACEP,  AFUSE,  ANFOPE,

APASE, APEOESP, CNTE, CRP, CTB, CUT, FETAM, FME – SUMARÉ, SEDUC- CITEM,

SINDSEP, SINPEEM, SINTUNESP, UNCME, UPES. Além dos Titulares ou Suplentes das

entidades acima citadas,  participaram na reunião:  o  Técnico membro da Comissão de

Monitoramento  PEE  -  Fernando  Bento  Rufino;  como  representantes  das  entidades

participaram: Lúcia Aparecida de Souza  - CPP, José Jorge Maggio – FRE ABCDMRR,

Rosa Maria Gentil  Rossi – APAMPESP, Cleonice Helena Oliveira da Silva – SINPEEM,

Danyllo Elcio Rocha Leite – ANPAE, Lilian L´Abbate Kelian – CENPEC e Milton Herrera –

UNCME.. O Coordenador Geral, Leandro Alves Oliveira, abriu a reunião saudando a

todas e todos os presentes, em especial, pela retomada das atividades presenciais

após 2 anos de que impossibilitaram tal realização. Lamenta que ainda tenhamos

numerosos casos de contaminações somadas a situação da dengue que continua

se dando no país. Resgata a deliberação de que assim que houvesse condições

sanitárias para permitir um encontro presencial faríamos o debate sobre o processo

de eleição do Fórum.  Relembra a dificuldade em períodos que antecederam a

pandemia em utilizar  o prédio da SEDUC como local  fixo para as reuniões do

FEESP. Na sequência é apresentada a seguinte Pauta do dia: 1 – Aprovação da

Pauta; 2 – Aprovação da Ata da última reunião; 3 – Justificativas de Ausência; 4-

Substituição membros: SINPEEM, CRECE e SBPC; 5 – CONAPE – Informes; 6 –

Comissão  de  Monitoramento  PEE;  7  -  Eleição  da  Coordenação  e  Secretaria

Executiva FEESP; 8 – Outros Informes; 9 - Próxima Reunião. Pauta esta, que é

aprovada pelos presentes. Sobre o item 2 da pauta, o Secretário Executivo propõe



que devido ao curto espaço de tempo entre o envio e a reunião,  bem como o

conteúdo importante e delicado debatido em 05/04/2022, pudéssemos aprovar as

atas da reunião anterior e a de hoje na próxima reunião do FEESP, garantindo

assim que as falas estejam fielmente representadas, o que é aprovado pelo Pleno

do Fórum. 3. Justificativas de ausência -  Vera Lucia Goloni – SEDUC- CISE, Denise

Pereira de Barros Lourenço – AEMG, Maria Nicia de Castro – FDE, José Milton  - UDEMO.

Mirvane  Dias  –  Sindserv,  Marlene  Ap  Zanata   -  SIEESP,  Kezia  Alves  –  Campanha,

Reginaldo Soeiro – ADIFESP, Maria Zélia de Brito Souza – Fórum Popular de Educação de

Guarulhos, Enéas Machado – SEDUC – SANTOS, Christian  - SINESP, Terezinha Chiappin

– CTB, José Jacinto dos Santos – ACEP, Elisângela Lisardo de Oliveira– SBPC, Francisca

Pereira da Rocha Seixas -UBM e ainda: Fernando Isao Kawahara e Aline Tiemi Colombo

Yokohama – CENPEC, Loretana P Pancera e Maria Lucia de Almeida CPP e Lúcia Helena

Maia  Cotomaci  –  APAMPESP,  que  enviaram representantes. No item 4 da pauta,  o

Sinpeem substitui na titularidade Eliazar Alves Varela por Raquel Macedo de Lima

que detinha a suplência, sendo substituída por Cleonice Helena Oliveira; o CRECE

substitui a titularidade de Elisabeth Fonseca Batista, por Melissa Ribeiro Saraiva e

a suplência de Roberto Vagner do Patrocínio  por  Cecilia  Donha Teixeira;  já  no

SBPC,  Roseli  de  Deus Lopes é  substituída  por  Elisangela  Lizardo de Oliveira,

deixando em aberto a vaga da suplência,  visto  que Irene Karaguilha Ficheman

deixa de representar a entidade. 5 - CONAPE, Leandro resgata a importância e a

riqueza dos trabalhos realizados pelos Polos no Estado que resultou em mais de

280 delegadas e delegados que deverão representar SP na CONAPE Nacional.

Informa que no dia anterior a esta, houve uma reunião do Fórum Nacional Popular

de Educação e foi importante verificar em reunião do Fórum Nacional Popular de

Educação no dia anterior que todos os estados brasileiros estão envolvidos neste

processo. E foi liberada a Programação do evento. A Apeoesp levará 60 delegados

para o evento e as entidades que procuraram para se somar ao pacote isso foi



feito. Muitos estados atrasaram suas conferências e ainda tem estados que estão

finalizando o processo estadual. Mesmo que não participem todos os teremos uma

delegação potente que  irá defender a Carta São Paulo em Natal.  Uma grande

questão foi a sinalização de que a CONAPE acontecesse de forma híbrida, nos

moldes  do  realizado  pela  CNTE e  foi  apresentado  o  custo  que  é  altíssimo e,

portanto,  será  transmitida  a  abertura  e  a  plenária  final  pelo  youtube,  porém a

participação só se dará de forma presencial pois foi inviabilizado financeiramente.

Fátima  Abdalla  informa  que  optou por  não  ir  presencialmente  por  questões

familiares. Porém encaminhou uma apresentação de trabalho que foi apresentado.

Informa que encaminhou no WhatsApp dos grupos os trabalhos aprovados. Maciel

informa sobre a atividade de setembro em Recife (PE). 6 -  Sobre a Comissão de

Monitoramento e Acompanhamento do PEE foi informado que antes do início da

pandemia já tínhamos avançado na composição das Comissões o que teve um

certo freio por conta de todo o processo de pandemia que vivemos. No final do ano

passado  retomamos  o  debate  e  na  reunião  passada  tiramos  como

encaminhamento  a  feitura  de ofícios  para  a  SEDUC,  IBGE,  INEP em especial

sobre a meta 21 que é exclusiva do estado de São Paulo. Aguardaremos o retorno

dos  ofícios  mas  paralelo  a  isto  devemos  pensar  em  prazos  para  este

monitoramento. Em que pese o uso da LGPD para dificultar o acesso aos dados. A

proposta é sair daqui com os grupos de trabalho já constituídos e para tanto vamos

falar um pouco sobre a metodologia e outras questões pra encaminhar. Leandro

agradece  a  ajuda  no  monitoramento  por  parte  de  Fernando  Rufino  que  não

representa  a  Campanha  Nacional  pelo  Direito  à  Educação  no Fórum mas sua

proximidade com as discussões sobre os planos de educação é uma contribuição

fundamental.  A ideia  é  traçar  uma  metodologia  para  nortear  uma  análise  do

monitoramento do PEE do estado de São Paulo.  Além disso, devemos criar um



formato  onde  anualmente  sejam  entregues  dados  para  o  acompanhamento,  o

recebimento  periódico,  pelo  qual  possamos  fazer  o  monitoramento  de  forma

perene. São  21  metas  onde  teremos  grupos  de  trabalho  que  farão  tal

acompanhamento que afunila para o Pleno e todos terão acesso ao todo do Plano,

porém cada grupo ficará responsável pela  redação de suas metas. O prazo para

cada grupo concluir os trabalhos é o dia 30 de agosto, quando haverá reunião com

todos os grupos para fechamento do relatório de monitoramento. O Documento

com o Relatório de Monitoramento será apresentado ao público em Seminário a

ser  realizado  no  mês  de  setembro  do  corrente  ano.  Leandro  lembra  que  a

comissão foi pensada em 2019 e lé os nomes das entidades que se colocaram a

disposição  da  comissão  de  acompanhamento.  Para  manifestar  interesse  nas

comissões Leandro propõe que possamos nos apresentar e já que estávamos a

tanto tempo no virtual vamos nos conhecer fora da tecnologia Após apresentações

Leandro conversa sobre a proposta de permitir que os ausentes possam também

se  dispor  a  participar,  neste  sentido  serão  quinze  dias  para  retorno  sobre  os

grupos.  7  -  Eleição  da  Coordenação  e  Secretaria  Executiva  FEESP -  Leandro

informou que 02 de julho  de 2019 foi  protocolado na SEDUC a solicitação de

publicação  do  regimento  intermo  do  fórum  aprovado  pelo  pleno  e  que  até  a

presente data não houve publicação. E por isso não podemos trabalhar por esse

regimento para a eleição. Então devemos seguir o regimento anterior para a nova a

eleição  até  que  possamos  atualizar  o  ofício  e  pedir  a  publicação  novamente.

Propõe uma reunião com o novo secretário para uma tentativa de aproximação e

atendimento de demandas e que devemos buscar uma pequena comissão para

essa atividade, o que foi aprovado por todos. Sobre as eleições o mandato que

terminaria durante a pandemia foi  prorrogado para que assim que pudesse ser

presencial a realização deste processo. Leandro propõe que seja encaminhado às



entidades  o  prazo  de  15  dias  para  que  estas  manifestarem  o  interesse  em

concorrer a coordenação e secretaria executiva do fórum. Palma pergunta se pode

fazer uma indicação pela sua entidade e indica a recondução do Leandro e do

Maciel   mesmo  sendo  possível  manter  a  proposta  de  verificação  entre  as

entidades. Leandro agradece a indicação e reforça a importância das entidades se

manifestarem. Maciel agradece e relata a importância da movimentação interna no

fórum, as inclusões, substituições nos mostram que o fórum tem vida. A proposta

foi aprovada por todos. 8- Outros Informes - Copedi e situação do município ato dia

09; Plano municipal de educação do ABCDMRR; cobrança das mensalidades do

ensino médio; Fábio – comitês populares de luta organização nãos regiões para

lançamento de vários comitês a ideia é criar núcleos de defesa da democracia,

garantindo que a vontade soberana do voto seja respeitada. 

9-  A próxima reunião será no dia 02 de agosto de 2022 que contará como pauta

única a eleição da coordenação e secretaria executiva do FEESP nos termos do

regimento.  Nada mais havendo a tratar, o Coordenador Leandro Alves passa a

palavra ao Secretário Executivo que agradece a presença de todas e todos e dá

por  encerrada  a  reunião  que  segue  registrada  por  mim,  Maciel  Nascimento  –

Secretário do Fórum Estadual de Educação SP.

 

 


