
ATA DA 84ª REUNIÃO DO FÓRUM ESTADUAL DE EDUCAÇÃO REALIZADA NO DIA

11 DE MAIO DE 2021 DE FORMA VIRTUAL ATRAVÉS DO ZOOM. Ao décimo primeiro

dia do mês de maio do ano de dois mil e vinte e um, realizou-se a 84ª sessão do Fórum

Estadual  de  Educação  do  Estado  de  São  Paulo  e  7ª  reunião  virtual  em  virtude  do

isolamento social exigido pela pandemia. O Coordenador Geral, Leandro Alves Oliveira,

abriu a reunião saudando a todos e a todas 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.


