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Aos dois dias do mês de junho de dois mil e quinze, às dez horas, realizou-se a 34ª Reunião Ordinária 
do Fórum de Educação do Estado de São Paulo – FEESP, no Teatro Fernando Azevedo, situado no 
térreo da Secretaria Estadual da Educação, sito na Praça da República, 53, na cidade São Paulo, sob a 
presidência do Prof. João Cardoso Palma Filho. O presidente da mesa iniciou a reunião anunciando a  
pauta do dia: 1-ausências justificadas: FEPESP- Conceição Fornasari e PROIFES - Matilde A. dos Santos; 
2-submeteu à plenária deliberar sobre a ata da reunião anterior que foi aprovada por unanimidade. 
Nesse momento, Prof. Soeiro lembrou que nos termos do regimento desse fórum junho é o mês de 
aprovação do ingresso das entidades que solicitaram participar do FEESP. Ato contínuo foi submetido 
à deliberação dos presentes as solicitações de inclusão no FEESP nesse semestre, por unanimidade, 
foram ratificadas e aprovadas. 3-cronograma do Plano Estadual de Educação, passando-se a palavra a 
profa. Marilena que relatou os seguintes informes: a proposta completa de Plano Estadual de 
Educação, elaborada pelos membros desse fórum, foi encaminhada à instância especial da Secretaria 
de Educação e ao Conselho Estadual e, a cópia do documento entregue hoje é o mesmo enviado por 
e-mail quando da convocação dessa reunião. Trata se de um consolidado a partir do documento do 
FEESP com contribuições das áreas da Secretaria de Educação e do Conselho Estadual. Informou, 
também, que o mesmo encontra-se disponibilizado na intranet da SEE para todos os docentes e 
funcionários da rede pública estadual, possibilitando a inserção de outras contribuições, que podem 
ser individuais ou coletivas. Quando coletivas, há informação do número dos participantes e do 
segmento. Há um grupo de trabalho na Secretaria de Educação elaborando um consolidado dessas 
inserções, com data limite de 09/junho. Profa. Marilena relatou algumas percepções dessas inserções: 
professores dos primeiros anos do ensino fundamental revelam preocupação com as metas da 
educação infantil e alfabetização, porém, a grande maioria fala da meta de valorização dos 
profissionais do magistério da rede pública, quase não havendo contribuições referentes à qualidade 
da educação. Disse, ainda, que todas as inserções de professores e funcionários da rede estadual 
estão à disposição dos membros desse fórum para conhecimento, assim como o esquema do 
consolidado dessas contribuições. Em continuidade, o presidente da mesa facultou a palavra aos 
demais membros presentes. Profa. Carmen da APASE sugeriu discussão dessa nova proposta de Plano 
Estadual de Educação do Estado de São Paulo tendo em vista que há elementos conflitantes com a 
proposta elaborada pelos membros do FEESP. A partir dessa observação, iniciou-se um intenso 
debate emergindo a insatisfação dos presentes pelos seguintes motivos: a divulgação da proposta 
ocorreu apenas para a rede estadual de educação; a proposta atual alterou significativamente o 
documento elaborado por esse fórum; prof. Vinicius, representante do Fórum EJA, manifesta-se 
surpreso porque o documento reelaborado pela instância superior da SEESP não retornou ao FEESP 
para discussão, antes do encaminhamento para consulta pública, que é tímida por estar delimitada 
somente à rede estadual. Ainda, entende ser fato grave aquela instância aprovar uma proposta sem a 
presença de nenhum representante do FEESP, tendo em vista que o Professor Palma, por estar 
enfermo, não pode comparecer. À vista desse pronunciamento, o presidente da mesa colocou à 
disposição, de quem desejar, a sua participação na instância especial e até mesmo o cargo de 
coordenador do FESSP. Esclareceu a complexidade da relação com o executivo e, que fato análogo 
ocorreu com a CONAE, pois o documento encaminhado para conferência não foi adotado na íntegra 



pelo  MEC, quando do encaminhamento ao Congresso Nacional, do PL que resultou na Lei 13.005, que 
trata do Plano Nacional de Educação. O Senhor Zezinho – AFUSE expressou sua indignação com a 
situação, dizendo que após um ano de trabalhos desse fórum na elaboração de uma proposta do PEE, 
minimamente, a SEESP deveria ter encaminhado essa proposta juntamente com o consolidado da 
secretaria para que todos tivessem a oportunidade de conhecer e opinar. O Prof. Jacinto pediu a 
palavra e manifestou-se pela rejeição do documento consolidado na Comissão Especial e a 
confirmação da Proposta de PEE, aprovada no Conselho do FEESP. Solicitou à mesa que ponderasse a 
possibilidade da COMISSÃO DE ARTICULAÇÃO retornar a  ALESP para entregar a proposta de PEE do 
FEESP, bem como os diagnósticos utilizados para elaboração do mesmo. O debate continuou intenso, 
notadamente, pelas alterações, supressões e inclusões que descaracterizaram a proposta elaborada 
pelos grupos de trabalho do FEESP, especialmente designados para esse fim. Professor Palma afirmou 
que as manifestações de todos estão sendo registradas, bem como as decisões desse fórum que serão 
devidamente encaminhadas ao secretário de educação por meio da ata dessa reunião. Esclareceu que 
alguns itens foram retirados da proposta encaminhada pelo FEESP se justificam porque estão 
disciplinados em lei. Em relação à crítica de divulgação, somente à rede estadual de ensino, lembrou 
que em reuniões anteriores insistiu para todos os representantes divulgarem o documento de 
proposta de PEE desse fórum nos sites de suas entidades. Prof. Vinicius sugere reunião desse fórum 
com a instância especial, professor Palma respondeu que encaminhará essa proposta e que ele, prof. 
Vinicius, poderá participar da reunião com aquela instância. Após veementes discussões, os presentes 
deliberaram: explicitar claramente à SEESP que esse fórum rejeita a sua proposta contida no 
documento que está sendo divulgado para sua rede. No decorrer da reunião, após o assunto ter sido 
amplamente discutido, das várias sugestões colocadas em deliberação resultaram duas decisões: 1-
um grupo de trabalho, inicialmente formado pelas professoras Carmen da APASE e Loretana do CPP, 
farão análise comparativa dos documentos identificando os pontos conflitantes que serão 
acompanhados das justificativas pela não concordância dos membros do FEESP. O presidente 
esclareceu que outros membros que desejarem integrar esse grupo de trabalho devem contatar as 
referidas professoras. Esse trabalho deverá ser enviado até o próximo dia 11 de junho. 2- outra 
decisão aprovada, mas com abstenções: o documento impresso da proposta do PEE elaborado pelo 
FEESP será encaminhado à Comissão de Educação e Cultura da Assembleia Legislativa do Estado de 
São Paulo, em 17/junho/2015. Ato contínuo, o presidente questionou se a comissão do FEESP, 
responsável por esse encaminhamento é a mesma ou será ampliada. Prof. Vinícius considerou a 
necessidade de ampliar. Os seguintes membros presentes se prontificaram a integrar à referida 
comissão: Juraci Antonio de Oliveira – Fórum EJA; Eduardo Cezar da Silva – FEPESP e Diana Maria de 
Morais- GT de Educação do Consórcio do ABC. A plenária aprovou o encaminhamento da ata dessa 
reunião para aprovação de todos os presentes via e-mail e, em havendo observações, essas serão 
incorporadas e posteriormente, encaminhadas ao Senhor Secretário da Educação do Estado de São 
Paulo. Em seguida, submeteu-se à consideração dos presentes a data da próxima reunião ficando 
deliberado para 07/julho/2015, sendo que o local será divulgado oportunamente. Não havendo mais 
nada a ser discutido e deliberado, a reunião foi encerrada com Professor Palma agradecendo a 
presença das professoras intérpretes de libras. Eu, Maria José Zanardi Dias Castaldi, secretária ad hoc 
lavrei a presente ata. 
São Paulo, 08 de junho de 2015. 

 


