REUNIÃO DO FÓRUM NACIONAL POPULAR DE EDUCAÇÃO
DATA: 21 DE JUNHO DE 2018
HORA: a partir de 09h
LOCAL: Auditório da CNTE, Venâncio V, segundo andar.
PRESENÇA: ABdC, ANFOPE, ANPAE, ANPED, ASSINEP, CAMPANHA, CNTE, CONFETAM, CONTAG,
CONTEE, CUT, FASUBRA, MIEIB, PROIFES-FEDERAÇÃO, SINASEFE-Natal, UNE, FEE-RN, SINTAB-PB
(Observador), GABINENTE SENADORA FÁTIMA BEZERRA, FEE-CE, FDE, FEE-RJ.
PAUTA:
Balanço avaliativo da Etapa Nacional da CONAPE 2018 LULA LIVRE
Prestação de contas e avaliação da CONAPE 2018 LULA LIVRE
Apreciação e Encaminhamentos relativos ao Documento Final – Plano de Lutas da CONAPE2018LULA
LIVRE
Continuidade dos trabalhos do FNPE: Coordenação, Secretaria Executiva, dinâmica de trabalho
(portal, equipe, contribuições financeiras)
Agendas futuras
Outros Informes
1.

BALANÇO DA REALIZAÇÃO DA ETAPA NACIONAL DA CONAPE
Os presentes registraram uma avaliação muito positiva da etapa Nacional da Conape. O
processo de resistência e de mobilização nacional foi muito bem-sucedido e superou as expectativas
relativas à mobilização, qualidade e impacto das discussões e encaminhamentos, considerando o
caráter autofinanciado da Conape.
A CONAPE cumpriu um fundamental papel de produzir um grande movimento, com as
entidades fazendo as coisas acontecerem, adensando a luta em favor de uma educação democrática
e a relação com os vários movimentos sociais. Marco de resistência, simbólico e que expressou as
forças vivas da sociedade e demarcou o campo contra os retrocessos.
O FNPE deve ser mantido e fortalecido para continuar articulando as entidades e
mobilizando em Defesa da Educação Pública em face dos desafios do próximo período.
2.

PRESTAÇÃO DE CONTAS
Prestação de contas da CONAPE 2018 LULA LIVRE foi aprovada (rateio anexo).

3.

DOCUMENTO BASE – PLANO DE LUTAS
Foi enviado por e-mail e no grupo, para as 35 entidades do FNPE, em 20 de junho, a
sistematização do documento final da CONAPE 2018 LULA LIVRE
Até o dia 27 de junho as entidades podem propor ajustes na redação enviando para
conape2018@gmail.com
No dia 29 de junho haverá o Lançamento Virtual do Documento Final – Plano de Lutas
CONAPE 2018 LULA LIVRE. A orientação é que todas as entidades nacionais e suas afiliadas postem
o documento na página da entidade na internet e promova sua divulgação em todos os espaços.
4.

CONTINUIDADE DOS TRABALHOS DO FNPE

COORDENAÇÃO E SECRETARIA EXECUTIVA DO FNPE
A Coordenação do FNPE foi ampliada e será exercida por (5) cinco entidades: CONTEE,
PROIFES, CNTE, ANPED, CUT. A CONTEE (Adercia Hostin) exercerá a Coordenação Executiva (Geral)
do FNPE, substituindo a CNTE nesta tarefa. A Secretaria Executiva do FNPE continuará sendo
exercida pelo Walisson Araújo.
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PORTAL
A Frisson continuará prestando serviços de manutenção da página do FNPE, com valor
mensal de R$ 2.500,00.
CONTRIBUIÇÕES
Contribuições Institucionais
Será encaminhada para as entidades do FNPE uma proposta de Carta Compromisso para
contribuição financeira das Entidades ao FNPE. A Carta deverá ser assinada pelas 35 entidades do
FNPE contendo a respectiva proposta da entidade nacional de contribuição anual, mensal,
bimestral ou semestral para apoiar as atividades do FNPE.
Contribuições voluntárias
Será amplamente divulgada Carta Compromisso/Campanha para estimular o apoiador/a financeiro
ao FNPE.
5.

ORIENTAÇÕES AOS FÓRUNS E ENTIDADES

Durante o mês de julho os fóruns de educação nos Estados, Distrito Federal e Municípios
devem se reunir para avaliar a CONAPE 2018 LULA LIVRE e organizar os encaminhamentos
sugeridos pelo FNPE, à luz do Manifesto e Plano de Lutas. Informar à conape2018@gmail.com.
Participar efetivamente do ato nacional convocado pelo Fórum das Centrais1, formado pela
CUT, CSB, CTB, Força Sindical, Intersindical, Nova Central e UGT, no dia 10 de agosto como Dia
Nacional de Luta, com atos e paralisações em todo País. Participar das mobilizações nacionais com
o mote: BASTA DE DESMONTE DAS POLITICAS EDUCACIONAIS! O PETRÓLEO É NOSSO!
A partir do dia 15 de agosto promover debates com os/as Candidatos/as nas eleições
gerais 2018 para que seja assinado o COMPROMISSO DOS/AS CANDIDATOS/ COM AS PROPOSTAS
APRESENTADAS PELA CONAPE 2018 LULA Livre.
Promover a sistemática divulgação do FNPE, inclusive colocando a marca do FNPE nos
documentos das entidades que compõem o Fórum.
Provocar audiências públicas, julho a outubro, nas casas legislativas das três esferas de
governos para apresentar e debater os documentos da CONAPE 2018 LULA LIVRE (Carta de Belo
Horizonte e Documento Final).
Dias 29 e 30 de novembro realizar uma Plenária do FNPE, para fazer um diagnóstico das
eleições gerais 2018, análise da conjuntura e planejar as ações futuras do FNPE.
6.

AGENDAS

27 de junho: Prazo final para ajustes de redação ao Plano de Lutas.
29 de junho: Lançamento Virtual do Documento Final – Plano de Lutas
Julho a 15 de agosto: Reuniões de avaliação da CONAPE 2018 LULA LIVRE e organização dos
encaminhamentos sugeridos pelo FNPE.
Julho a outubro: Realização de audiências públicas nas casas legislativas para debater os
documentos da CONAPE 2018 LULA LIVRE (Carta de Belo Horizonte e Documento Final).
10 de agosto: Dia Nacional de Luta - BASTA DE DESMONTE DAS POLITICAS EDUCACIONAIS! O
PETRÓLEO É NOSSO!
15 de agosto a 4 de outubro: Realização de debates com os/as Candidatos/as
29 e 30 de novembro: Plenária do FNPE
Informações sujeitas a observações e acréscimos por parte dos participantes.

1

https://www.cut.org.br/noticias/unidas-cut-e-demais-centrais-aprovam-dia-nacional-de-luta-para-10-de-agosto-9fa5
https://admin.cut.org.br/system/uploads/ck/CUT_Brasil/Agenda%20Prioritaria%20da%20Classe%20Trabalhadora%202018.pdf
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