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REUNIÃO DA COORDENAÇÃO EXECUTIVA DO FNPE 
 

DATA: 19 de dezembro de 2019 
HORA: 09h às 11h30 
LOCAL: Sala de Reuniões da CNTE, Venâncio III, segundo andar.  
PRESENTES: CNTE – Heleno Araujo e Fátima Silva; ANPED – Geovana, Miriam Fábia e Maria Luiza 
(Luli); CONTAG – Raimunda; PROIFES – Brandão, Gil Vicente e Flavio Silva; ANPAE – Natália Duarte; 
CUT - Claudio Antunes; FASUBRA – Marcia Abreu. 
 

PONTOS DE DISCUSSÃO 
 
A. Informes e Contextualização 
B. Representação, Organização da coordenação e da ação do FNPE (Grupos de Trabalho) 
C. Calendário 2020 e Estratégias 2020 
D. Nota sobre as PECs 186, 187 e 188 do Governo Bolsonaro  
 

RESUMO DOS PRINCIPAIS ENCAMINHAMENTOS 
 

✓ Anped (Luli) e Proifes (Gil) assumem a condição de “animadores” do processo de construção 
do FNPE com a Secretaria Executiva do FNPE, para promover maior organicidade de suas ações. 
✓ Na interação com outras entidades, reforçar a importância do FNPE como espaço de 
aglutinação das entidades progressistas do campo educacional, ratificando que ações e agendas 
devem ser impulsionadas desde o interior do FNPE, por meio de Grupos e Comissões. 
✓ Retomar e concluir o trabalho dos GTs com os documentos temáticos propositivos até final 
de janeiro de 2020. Encaminhar os documentos (3, 4 laudas) ao Luiz Dourado, para consolidação. 
✓ Entidades do FNPE devem encaminhar calendário de atividades para o ano de 2020. 
✓ Entidades devem observar e se empenhar no engajamento em algumas agendas importantes 
(a consolidar, datas inicialmente listas) 
✓ Proposição da agenda “FNPE em Movimento”, com a realização da 1ª Edição do Fórum 
Regional de Educação, proposta ao coletivo do FNPE para deliberação (Minuta- Anexo). 
✓ Aprovada Nota sobre as PECs nº186, nº187 e nº 188 e indicação de Carta à população sobre 
o tema das propostas de emenda à constituição do governo Bolsonaro.  

 

RELATO SUMÁRIO 
 

A. INFORMES E CONTEXTUALIZAÇÃO  
 
➢ Contextualização sobre o processo de construção da coordenação do FNPE nos últimos anos, 
considerando a coordenação do FNE pela sociedade civil, via CNTE, para o período 2014-2018, 
obstaculizado pelo Golpe.  Historiado o trânsito da Coordenação Geral para Coordenação Colegiada 
com três representações de cada uma das 9 (nove entidades) e os limites de encaminhamentos nesta 
formatação. Necessidade de preservar a horizontalidade da coordenação do FNPE e o esforço de 
agregação de mais entidades.  
 
B. REPRESENTAÇÃO, ORGANIZAÇÃO DA COORDENAÇÃO E DA AÇÃO DO FNPE 
(GRUPOS DE TRABALHO) 
 
➢ Debate sobre a importância da “costura refinada” em busca de maior organicidade entre as 
atividades e ações das entidades do campo educacional.  
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➢ Enfrentar a discussão de uma ou outra entidade que dispersa, divide forças, em favor de uma 
ação mais articulada, unificada, orgânica no campo educacional.  
➢ Sugestão de duas entidades para a tarefa de garantir maior organicidade na ação do FNPE – 
“animadora e animador” dos processos do FNPE. 
➢ Importante considerar a necessidade de maior abrangência e condições objetivas das 
entidades para contribuir com a “animação” do FNPE. 
➢ Foi feita a defesa que uma entidade sindical exerça a “animação” do colegiado. Anped e Proifes 
se colocaram à disposição para integrar a Coordenação Executiva. 
➢ Destacada a centralidade do Centenário de Paulo Freire como marco de enfrentamento aos 
retrocessos no campo educacional 
➢ Gil, Luli e Walisson exercem a função de “animação” das atividades do FNPE para 
o ano de 2020. 
➢ PONTO DE ATENÇÃO - Temas e agendas estratégicas de entidades do campo educacional 
precisam reconhecer o FNPE como polo aglutinador. Dois temas/articulações importantes que 
podem ser trabalhadas e impulsionadas via FNPE (estabelecer diálogo): 

o Projeto Popular de Educação, Ação Educativa - Estabelecer diálogo com a Frente 
Brasil Popular para que proposições ou projeto de educação da FBP tenha como lócus de 
produção o FNPE. 
o Educação Democrática, Fernando Penna. 
 

➢ Retomar e concluir o trabalho dos Grupos de Trabalho com os documentos temáticos 
propositivos sobre:  

o GT SNE: Adersia e Luiz 
o FORMAÇÃO: Lucilia e Marcia 
o FUNDEB e FUTURE-SE: Gilmar e Andrea/Gil e Guilherme 
o MILITARIZAÇÃO: Natalia, Catarina, Erasto, Miriam e Sueli 

 
C. CALENDÁRIO 2020 E ESTRATÉGIAS 2020 
 
➢ Todas as entidades do FNPE devem encaminhar à Secretaria Executiva do FNPE suas agendas 
para o ano de 2020, para dar ampla divulgação no portal e estimular a participação das entidades do 
FNPE. 
➢ Algumas agendas importantes: 

o 24 de janeiro: Atos e atividades voltadas aos aposentados e aposentadas. 
o 4 de fevereiro: Reunião da Coordenação do FNPE, às 14h, na sede do 
PROIFES.  
o 12 de fevereiro: Plenária em Defesa dos Serviços Públicos e Estatais no Auditório Nereu 
Ramos, Brasília-DF. 
o 21 de fevereiro: Botando o Bloco na Rua contra o Desgoverno Bolsonaro e em Defesa 
dos Serviços Públicos, da educação pública e contra todas as reformas, pela aprovação do 
Novo Fundeb com Piso e Carreira.  
o 1ª quinzena de março: Audiência Pública no Senado sobre o Fundeb com a participação 
de presidentes de Assembleias e Câmaras e comissões de educação, com cartas e moções de 
apoio ao Fundeb. 
o 1ª quinzena de março – Reunião do Pleno do FNPE (a confirmar) – colada na 
Audiência do Senado. 
o 18 de março: Mobilização Geral da Educação e “Universidade na Praça”. 
o 23 de abril: Marcha da Ciência (SBPC) e Lançamento da Semana de Mobilização da 
Educação  
o 1º maio: Dia do Trabalhador 
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o 1º Semestre: Marcha em Brasília em favor do Fundeb. 
 
 

➢ Discussão sobre a proposta do FNPE em Movimento e I Edição do Fórum Regional 
de Educação (Minuta Inicial - Anexo). 
➢ Propostas de mobilizações e Greves setoriais (GIL) – submeter ao FNPE e, após, à coordenação 
das centrais sindicais. 
 
D. NOTA SOBRE AS PECs DO GOVERNO BOLSONARO 
 
➢ Apresentada nota sobre as PECs 186, 187 e 188 articulada por Nelson Amaral e Luiz Dourado. 
Foi aprovado o conteúdo e a imediata divulgação da Nota. 
➢ Sobre o tema das PECs 186, 187 e 188, ainda, deliberada a elaboração de uma Carta sintética 
à população sobre as emendas, a circular em 20 de janeiro de 2020 (retomada das atividades no 
próximo ano), tendo como eixo central as denuncia de que pretendem acabar com as vinculações 
constitucionais, fundamentais para garantir o direito e, portanto, representam um duro ataque que 
pretende tão somente estabelecer disputa entre os recursos disponíveis e destruir as políticas e serviços 
públicos.   
 

ANEXO – MINUTA SUGERIDA SUJEITA A CONTRIBUIÇÕES DO COLETIVO DO FNPE 
 
FNPE em Movimento – 1ª Edição do Fórum Regional de Educação. 
Público: Entidades Educacionais com atuação na região; Fóruns Estaduais de Educação (e Distrital na Região Centro-
Oeste); Fóruns Municipais de Educação; Movimentos Sociais. 
Objetivos: 
1. Contribuir com a mobilização regional; 
2. Fortalecer a luta regional; 
3. Elaborar um diagnóstico educacional da região; 
4. Indicar estratégias para enfrentar os desafios e avançar na execução do direito à educação para todas e todos, com 
qualidade social e valorização dos profissionais da Educação; 
5. Colaborar com organização e fortalecimento dos fóruns estaduais/distrital e municipais de educação; 
6. Acumular forças para realizar as ações comemorativas em homenagem ao Centenário de nascimento de Paulo 
Freire, que acontecerá nos dias 19 e 20 de Setembro de 2021, no Recife; 
7. Identificar os impactos da EC 95 nas restrições de financiamento para a educação. 
Ações: 
1. Elaborar questões sobre os temas da I Edição, enviar as entidades e Fóruns da Educação, para serem respondidas 
e devolvidas ao FNPE em até 5 dias de antecedência do início do Fórum Regional de Educação.   
2. O FNPE deverá sistematizar as respostas, elaborando uma minuta sobre o diagnóstico da região. 
3. Realizar encontro de dois dias, em cada região do país (podendo o Nordeste realizar dois encontros) dividindo em 
dois blocos de Estados: 1. BA, SE, AL, PE, PB e 2. RN, CE, PI, MA). 
Temas da I Edição: 
Financiamento e Gestão da Educação Pública. 
Sugestão de Programação Geral: 
Tarde do Primeiro dia 
Aula Pública sobre os temas. 
Noite: Confraternização. 
Segundo dia 
Manhã 
Diagnóstico regional sobre o Financiamento e a Gestão da Educação Pública, com leitura das informações enviadas 
antecipadamente, correções das informações, complementação do diagnóstico, debate e encaminhamentos.  
Tarde 
Indicações de ações estratégicas para superar obstáculos e enfrentar os desafios para garantir a educação pública 
para todos e todas com qualidade social.  
Período de realização: 
De Fevereiro a Junho de 2020. 
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