
 

 

ATA DA 65ª REUNIÃO DO FÓRUM ESTADUAL DE EDUCAÇÃO REALIZADA 

NO DIA 10 DE ABRIL DE 2018 NO SALÃO NOBRE DA SECRETARIA 

ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO. A Coordenadora 

pro tempore Conceição Fornasari abriu a reunião com uma saudação à 

democracia. Ato contínuo foi aprovada a ata da reunião anterior. 

Justificadas as ausências das seguintes entidades: SEDUC-SANTOS, FDE, 

CEE, SBPC, SINTEPS, UEE, EPES, CNTE I. Informes: 1.Conape Livre em 

Santo André: dia 21 de abril; 2.  Conae em Osasco, polo Guarulhos: dia 17 

de abril; CONAPE Estadual--dia 20 de Abril.  II. Conae Estadual- 1. Prazos - 

encaminhamento das representações das entidades como delegados 

natos até 15 de abril. 2. entrega dos relatórios e emendas para a Comissão 

Especial de Sistematização deverá ser até o dia 20 de abril. 3. A seguir foi 

eleita, por unanimidade, a Comissão Especial de Sistematização, composta 

pelos seguintes membros do Fórum: Teresinha Chiappim, Neusa Santana 

Alves, Kezia Adriana de Araújo Alves, Diana Maria de Morais, Maria de 

Fátima Abdalla, Marcos Francisco, Matilde Alzeni dos Santos e Conceição 

Aparecida Fornasari. 3. Kezia Alves, pela comissão de infraestrutura, 

informa que entrará no ministério público com mandado de segurança, se 

não houver tradutores, porque a verba federal não prevê rubrica para 

tradução para surdos e cegos. 4. Na próxima reunião se pautará se 

encaminharemos ofício ao governo federal para que tenha verba para 

creche e acessibilidade. 5. Kezia Alves informa que encaminhará ao FEE 

ofício solicitando estrutura para 11 estudantes delegados da Educação 

Básica. 6.  Indicação de representante do Fórum para compor a Comissão 

Estadual da BNCC. Apresentaram-se três candidatos titulares das 

entidades: Força Sindical, Apeoesp e da Acep, que retirou a candidatura. 

Na votação foi eleita a representação da Apeoesp por maioria dos votos; 7. 

Debateu-se a seguir a indicação dos membros da Comissão Estadual da 

BNCC questionando e estranhando a sua composição por não ter sido 

indicado nenhuma entidade que represente os trabalhadores de Educação 

no estado. Aprovou-se, por maioria, o envio de um documento ao 

Secretário de Educação sobre esta temática 8. Eleição da coordenação e 



secretaria do FEESP- a coordenadora destacou que seu mandato como 

coordenador pró tempore se encerrou e a necessidade de se encaminhar 

nova eleição. Kezia Alves apresenta a proposta da possibilidade da 

coordenadora atual continuar dirigindo o fórum até a realização da Conae 

Estadual e que na primeira reunião ordinária se faça a eleição conforme 

Regimento. A proposta foi colocada em votação e aprovada por 

unanimidade.  Para secretariar o fórum, neste período, foi eleito, por 

unanimidade, Jason Gomes Rodrigues Santos, do Conselho Regional de 

Fonoaudiologia.  9. Próxima reunião do Fórum foi agendada para dia oito 

de maio na Secretaria de Educação do Estado. Nada mais havendo a tratar 

encerrou-se a reunião e lavrou-se a presente ata que será assinada por 

mim, Teresinha Chiappim, que a secretariou e pela coordenadora pró 

tempore Conceição Fornasari. 

 

 

 


