
 

ATA DA 85ª REUNIÃO DO FÓRUM ESTADUAL DE EDUCAÇÃO REALIZADA NO DIA 25 
DE MAIO DE 2021 DE FORMA VIRTUAL ATRAVÉS DO ZOOM. Ao vigésimo quinto dia do 
mês de maio do ano de dois mil e vinte e um, realizou-se a 85ª reunião do Fórum Estadual 
de Educação do Estado de São Paulo e 8ª reunião virtual em virtude do isolamento social 
exigido pela pandemia. O Coordenador Geral, Leandro Alves Oliveira, inicia a reunião 
saudando os presentes (ACEP, AEMG, ANFOPE, APAMPESP, APASE, CNTE, Conselho 
Regional de Alimentação Escolar, CRP, CRF, CTB, CUT, FEPESP, FCC, Fórum EJA, 
PROIFES, SEDUC, SEDUC Santos, SENAC, SINTUNESP, SINDSEP, SINTEPS, UNCME, 
UNDIME), justifica a ausência de Padilha, do Instituto Paulo Freire e apresenta a pauta com 
os seguintes pontos: 1 – Aprovação da Pauta; 2 - Ata da reunião anterior; 3 – Substituição 
da Secretaria Executiva; 4 - Live: Perfil do Trabalhador da Educação; 5 - CONEPE SP 2021 
– Aprovação Regimento Interno; 6 – outros encaminhamentos. 1 – Aprovada a Pauta. 2 - 
Os membros do FEESP presentes aprovaram por unanimidade a Ata da última reunião do 
colegiado. 3 – A coordenação retoma o informe sobre o afastamento do Secretário 
Executivo do FEESP, Luís Carlos Gonçalves, representante do Fórum Municipal de 
Educação de Sumaré, sendo substituído pelo professor Marcus Ricardo Gonçalves, 
agradece a dedicação na Secretaria Executiva do Fórum e propõe debater a substituição 
por indicação, já que se trata de um curto espaço até a eleição para o próximo mandato. 
Em havendo acordo sugere o nome de Maciel Silva Nascimento, Secretário de Políticas 
para os Trabalhadores da Educação do Sindsep – Municipais de São Paulo, atualmente 
está Coordenador do Fórum Municipal de Educação da cidade de São Paulo e membro da 
Comissão Executiva da Conferência Estadual Popular de Educação – CONEPE 2021, a 
quem abre a palavra. Maciel se apresenta, agradece a indicação e se coloca à disposição 
para contribuir no que for necessário por entender a importância desta instância de defesa 
e debate da educação pública e democrática. Iniciado o debate, os presentes concordam 
com a indicação da Secretaria Executiva do Fórum. De início Maciel solicita o início da 
gravação da reunião para facilitação da elaboração da ATA e mesmo para registro dos 
importantes debates a serem realizados nas reuniões do Fórum. 4 - Na sequência, a 
coordenação fala do acúmulo de tarefas previstas para o próximo período, o que afeta a 
todos os membros do Fórum, para além das atividades que já desempenham e sugere adiar 
a realização da live sobre o perfil do trabalhador da educação, se possível, no segundo 
semestre, quando o andamento da preparação da CONEPE já deverá estar bem mais 
adiantado. Aberto o debate, Maria de Fátima – ANFOPE apresenta sua concordância pelo 
adiamento, e propõe que a depender da situação, a live possa acontecer no segundo 
semestre. A live anterior ainda está sendo acessada e o próximo período vai requerer um 
esforço muito grande pelas conferências populares. Aproveita para apresentar a Professora 
Karina Maldonado, representante da ANFOPE, Faculdade de Educação USP, que se coloca 
à disposição para o que for necessário. Aprovado o adiamento da live por todo o Pleno. 5 
– Leandro chama o próximo ponto de pauta, a partir de toda a contribuição do Prof. João 
Palma que abre o debate. Professor João Palma acrescenta que contou com a participação 
do Ernesto e da Celiany que ajudaram a adaptar o regimento da CONAPE/CONAE 2018. 
Alerta para a importante alteração em relação a edição anterior sobre a ampliação dos polos 
com o desmembramento de Marilia, Bauru, entre outros e a participação dos delegados, 
que antes estava prevista para pouco mais de 500 delegados e agora amplia para 900 
delegados, podendo chegar a 1000 pessoas, se contarmos com a imprensa, convidados, 
palestrantes, intérpretes de libras, parlamentares etc. Leandro complementa justificando 
que por ser atividade online, requer uma estrutura máxima de 1000 participantes. Para além 
dos delegados eleitos serão, por exemplo: 50 vagas para delegados natos que 



compreendem as entidades que participam do Fórum, ao menos 01 (um) por entidade, em 
especial as que participam mais efetivamente, outras 16 para os movimentos de afirmação, 
articulações sociais, comunidade cientifica, centrais sindicais, movimentos sociais, entre 
outras. Para a composição da delegação, está previsto o direcionamento de 60% para a 
educação básica, 10% para a educação profissional, 20% para o ensino Superior e 10% 
para a comunidade e sociedade civil organizada. Dentro de cada composição tem a 
representação dos estudantes, docentes, gestores e funcionários. Informa a intenção em 
não engessar as Conferências, a partir das regras estabelecidas, portanto o Regimento 
aponta para uma orientação, justificado pela diversidade de representações em cada 
município/território. Os municípios que possuem uma grande dimensão territorial, com 
certeza poderão contar com a representação de todos os segmentos e poderão seguir esta 
divisão. Uma outra questão é a distribuição dos eixos por Polos. São 06 eixos que precisam 
ser debatidos por todo o Estado de São Paulo e neste sentido a Comissão Organizadora 
optou por dividir em 03 eixos iniciais para cada Polo (1, 2, 3 e 4, 5, 6). Assim, os Polos 
iniciam por três eixos e se houver condições discutem os eixos seguintes. Na verdade, 
estas foram as principais adequações dos regimentos anteriores. Uma questão que precisa 
ser analisada por este Pleno é a realização de uma reunião com cerca dos 70 Fóruns 
Municipais de Educação que a UNDIME identificou como existentes pelo Estado, que 
poderá ser em 01 de junho, conforme proposta da Comissão, já que a partir da realização 
do lançamento em maio, a aprovação do regimento no dia de hoje, além dos documentos 
da Comissão Nacional que já estão disponibilizados, já podem ser envolvidos no processo, 
e assim, precisamos fomentar os municípios para esta organização. Aberto o debate, 
Conceição parabeniza o regimento e alerta para a adoção do termo “Educação Superior” 
ao invés de “Ensino Superior, para seguir o contido na LDB. Brisa informa que o CRP 
poderá contribuir com a contratação de profissionais de libra para os eventos da CONEPE 
SP, para isso o FEESP deverá realizar solicitação informando a necessidade; Neuza – 
SINTEPS – alerta que em espaço tão curto de tempo, nem sempre o primeiro contato 
consegue se efetivar, a não ser que se realizasse uma força tarefa para alcançar o objetivo. 
Portanto, a sugestão de realização no dia 08 garantiria um tempo maior para esta 
organização. Leandro reforça com a informação de que nem mesmo todos os contatos 
estão confirmados e talvez um sábado (dia 05) poderia ajudar na participação. Mara 
concorda com a possibilidade da realização no dia 05 e chama atenção para a importância 
da definição de horário. Diz que em Sorocaba, já está com o contato dos responsáveis pelo 
Fórum. Registra a dificuldade de participar das atividades pela manhã, por estar lecionando. 
Valfrido afirma não estar seguro sobre a mudança de data. Entende que poderíamos manter 
a reunião e se necessário, realizar uma segunda com os que não puderam comparecer e 
defende que em caso de mudança, se mantenha a terça-feira. Marizete concorda com 
Valfrido e defende a manutenção discutida pela Comissão Organizadora. Leandro pede 
licença para apresentar os membros indicados de cada Comissão para compor a Comissão 
Executiva do CONAPE: Hector Barbosa – UPES, Mara Kitamura – CTB, Neuza – SINTEPS, 
Maciel – SINDSEP/FME, Walfrido - AFUSE, Marizete – SINDSEP e Leandro - FEESP. 
Leandro observa que as terças feiras é uma habitualidade do fórum de São Paulo e pode 
não ser a realidade em outros municípios, mas que não se opõe a manutenção, porque 
será melhor iniciar este debate com os municípios o quanto antes, por isso as opiniões são 
importantes. Maciel fala sobre o prazo final para a realização das Etapas Municipais – 
Intermunicipais – Livres que é 31 de agosto, portanto concorda que a manutenção da data 
poderia agilizar o processo, inclusive com a distribuição das tarefas em relação aos 
contatos necessários, por meio de uma busca ativa sobre o funcionamento dos fóruns. a 
serem feitos. Lembra que as agendas estão altamente movimentadas, com as temáticas 
da pandemia movimentando a educação nos municípios, os temas nacionais, como 
homeschooling, o Fora Bolsonaro no dia 29, a captação destas informações precisa ser 
ágil. Consensuada a manutenção do dia 01 de junho, às 10 horas da manhã. Prof. João 



Palma chama a atenção para o artigo 10º do Regimento, que dispõe sobre a programação 
da CONEPE e nela está contida a eleição de delegados, mas não discrimina como deverá 
ser feita. Ernesto pede a palavra e relata que a organização nacional pretende contar com 
a máxima participação possível, com uma previsão de participação de 3000 delegados na 
Conferência Nacional, mas esta questão ainda não está definida, por isso o regimento não 
dispôs sobre esta questão, sendo possível fazê-lo no início do segundo semestre. Leandro 
reforça a importância de estabelecer o formato da eleição e por isso o link de inscrição já 
prevê o segmento pelo qual cada participante irá representar. Mas também para isto será 
necessário ter esta definição. Palma afirma que independente dos números estabelecidos 
pelo Nacional ainda assim deverá ser mantida a proporcionalidade por seguimento 
estabelecido pelo Regimento Interno da Estadual e para isto precisa ter algo citado no 
regimento que garanta isto. Ernesto se preocupa em fechar em números exatos sem 
permitir uma flexibilidade para a formatação da delegação, já que a participação em Natal, 
será auto financiada e isso pode gerar dificuldades em complementar a delegação do 
estado, caso não esteja previsto no Regimento. Soeiro concorda com ambas as 
colocações, pois é fundamental deixar este registro no regimento para evitar possíveis 
confusões. Aproveita para consultar sobre as duas sugestões de alterações que enviou 
para a Comissão, sendo a alteração de FNE para FNPE, no Art. 6º e outra revisão refere-
se ao texto da página 12, Art. 22 também está invertido. Ernesto confirma as alterações. 
Marta – APASE – propõe uma formatação legal e padronizada e vai encaminhar sugestões 
por e-mail. Ernesto traz outra questão regimental sobre a data limite de indicação dos 
nomes e suplentes dos representantes das entidades membro integrantes do Fórum 
Estadual de Educação, que é o dia 15 de setembro, bem como, a mesma data para o envio 
da delegação das Conferências Municipais - Intermunicipais. Maciel informa sobre a 
organização da Etapa Municipal e pede que as entidades presentes indiquem seus titulares 
e suplentes, até o dia 01 de junho. Conceição pede que observemos uma certa 
flexibilização na indicação dos Suplentes. Para além da indicação, o suplente poder levar 
uma declaração do titular para assumir a titularidade, em caso excepcional. Isso fomenta a 
participação e garante uma desburocratização, caso aconteça alguma coisa com o suplente 
indicado e para dirimir qualquer dúvida já deveria constar do regimento. Leandro concorda, 
pede a divulgação da reunião e da realização da CONEPE em todas as redes possíveis e 
em regime votação é aprovado o Regimento Interno da Conferência Estadual Popular de 
Educação, no qual devem se subsidiar as Conferências Municipais e Intermunicipais.  5 – 
Não tendo outros encaminhamentos, aprovada a próxima reunião do Pleno do Fórum para 
o dia 22 de junho, às 10 horas.  


