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Aos vinte (20) dias do mês de abril de 2021, às dezenove horas e dez minutos 

(19h10min), instalou-se a reunião ordinária do Fórum Municipal Permanente de 

Educação de Belo Horizonte (FMPE/BH) com a seguinte pauta: 1- Informes; 2- 

Apresentação dos GTs no contexto da Pandemia: Valorização do Magistério e 

Formação dos Profissionais do Ensino e Gestão Democrática; 3- Encerramento 

da gestão do Fórum (2017 – 2021); 4) Prestação de Contas da gestão 2017 – 

2021. A reunião contou com a presença dos seguintes membros: Marcos 

Evangelista Alves, Galdina de Souza Arrais, Márcia de Fátima N. Cruz, Analise 

de Jesus da Silva, Elias José Lopes de Freitas, Neuma Soares Rodrigues, 

Cláudia Lopes da Costa, Álvaro Boechat Chiarello, João Martins Nogueira Júnior, 

Carlos Alberto Freitas Júnior, Vinício Araújo Martins, Gustavo Henrique Escobar 

Guimarães, Rodrigo Mateus Zacarias Silva, Ângela Maria Rabelo F. Barreto e 

Vera Lúcia Otto Diniz. Justificaram suas ausências: Rui César Resende de 

Souza e Gláucia Pinto e Porto. Contou-se, ainda, com as presenças de Cláudia 

Neves San Miguel, como convidada, e de Vanessa Márcia da Cunha, como 

Secretária Executiva. O Coordenador Marcos Evangelista Alves iniciou a reunião 

na referida data no endereço eletrônico previsto em convocação, cuja ferramenta 

virtual foi Google Meet. Ele cumprimentou a todos e pediu autorização para a 

gravação da reunião solicitando aos presentes o registro no chat. Em seguida, 

procedeu conforme pauta: 1- Informes: 1.1 – Em 2017, quando o Fórum foi 

criado, acordou-se que a 1ª coordenação seria dada ao poder público para dar 

o suporte necessário quanto à infraestrutura (segundo o Regimento Interno). No 

mês de maio se dará o encerramento do mandato da coordenação e ofícios 

foram enviados às Instituições para informá-las. 1.2 – Para a eleição do novo 

coordenador será agendada uma reunião extraordinária no mês de maio. 1.3 – 

Analise de Jesus da Silva informou que a Consulta Pública sobre a volta às aulas 

presenciais realizada em Minas Gerais encerrou-se em 14/4 compartilhando o 

link da Apresentação no chat para os interessados. Ela relatou que houve a 

participação expressiva de pais, mães, estudantes e representantes legais de 

alunos na referida consulta e que o resultado obtido foi que o retorno presencial 

das aulas deve ocorrer somente após a aplicação das duas doses da vacina. 

Também anunciou que o Fórum Estadual Permanente de Educação de Minas 

Gerais iniciou a discussão sobre a CONAPE e que no dia 30/4, às 19h, 

acontecerá uma live sobre o mesmo assunto. Convidou todos à participação e 

se comprometeu a enviar o link, posteriormente. Em seguida, a palavra foi 

passada a Cláudia Lopes da Costa, componente dos GTs Valorização do 

Magistério e Formação dos Profissionais do Ensino e Gestão Democrática. Ela 

cumprimentou a todos, se apresentou como Diretora da Direção Colegiada do 

SindRede BH e iniciou dizendo que sua apresentação traz somente dados da 

Prefeitura Municipal de Belo Horizonte (PBH), ressaltando a dificuldade de 

obtenção de dados das outras instâncias. Passou ao tema Valorização do 

Magistério e Formação dos Profissionais do Ensino e comunicou que o dividiu 

em 4 segmentos, a saber: 1) Formação; 2) Salário e Plano de Carreira; 3) 



Ingresso e Concurso; 4) Saúde. 1) Formação: A) Ações realizadas pela PBH: a) 

Formação continuada em parceria com a UFMG e a UEMG. b) Oferta aos 

Professores da Educação Infantil (prioritariamente) com formação em nível 

médio de vagas em curso de licenciamento em Pedagogia, na UEMG. c) 

Manutenção de parceria com instituições de ensino superior pública e privada. 

d) Viabilização de oferta de estágio remunerado para estudantes de graduação 

em Pedagogia. e) Cursos de língua estrangeira para professores da rede 

municipal (que ocorre de forma virtual durante o período da Pandemia). f) 

Participação na Comissão para Discussão e Elaboração das Políticas de 

Formação Inicial e Continuada de Professores da Educação Básica (Comfic). g) 

Existência de cotas anuais para a concessão de licenças para aperfeiçoamento 

profissional, sendo 10 licenças com vencimento de um semestre para Mestrado, 

05 licenças com vencimento de 1 ano para Doutorado. No caso das licenças sem 

vencimento, são 20 para o Mestrado e 10 para o Doutorado (estão suspensas 

por tempo indeterminado). Cláudia Lopes da Costa acredita que existe uma 

necessidade de formação a partir das demandas da própria escola; uma 

formação coletiva. B) Ações interrompidas em função da Pandemia de COVID-

19: a) Acesso à Plataforma Paulo Freire que oferece cursos de formação 

(graduação) para aqueles que possuem magistério. b) Criação e oferta pela PBH 

de cursos de formação para docentes e demais funcionários na área de 

educação especial. c) Oferta aos profissionais da educação municipal nos 

diversos cargos, níveis e modalidades da educação de formação continuada 

adequada ao exercício de suas funções docentes. 2) Quanto ao segmento 

Salário e Plano de Carreira seguem-se as ações realizadas: a) 

Acompanhamento dos trabalhos do Fórum Permanente sistemático e contínuo 

para atualização progressiva do valor do piso salarial nacional para os 

profissionais do magistério público da educação básica. b) Realização de 

estudos junto à Secretaria Municipal Adjunta de Recursos Humanos. (A PBH 

afirma cumprir desde 2012 a Lei Federal (nº 11.738/08) que estabelece o limite 

máximo de 2/3 da carga horária de trabalho do professor para o desempenho 

das atividades de interação com os estudantes, destinando 7h30 horas 

semanais (1/3) para atividades extraclasse, tanto para professores de Ensino 

Fundamental, quanto para os professores da Educação Infantil). c) 

Reposicionamento dos professores da Educação Infantil 2 níveis acima na 

carreira, definindo o nível 8 como sendo o inicial. Cláudia Lopes da Costa 

comentou que faltam 2 níveis para que o salário dos profissionais da Educação 

Infantil se compare ao dos professores do Ensino Fundamental. Disse que, 

considerando que Belo Horizonte (BH) é uma cidade grande, ela paga um dos 

salários mais baixos se comparados com as demais cidades; há uma defasagem 

salarial. Entende, também, que a afirmação da PBH quanto ao tempo destinado 

para o planejamento das atividades não está correto considerando que nas sete 

horas e meia relatadas inclui-se também o tempo de recreio e esse tempo não é 

utilizado para o planejamento. 3) Ações realizadas quanto ao segmento 

Ingresso/Concurso: a) Concursos em andamento (em fase de licitação) para a 

Educação Infantil (Professor) e Bibliotecário Escolar. b) Foram instituídas pela 

PORTARIA SMED Nº 210/2019 9 Comissões de Avaliação de Desempenho do 

Estágio Probatório Regionalizadas - CADEPs e, a partir da realização da 



avaliação de desempenho dos profissionais em estágio probatório, serão 

elaborados planos de acompanhamento do desenvolvimento profissional desses 

servidores. 4) Quanto ao segmento Saúde, há a realização de diversas ações do 

Programa Movimenta PBH (programa de valorização e qualidade de vida para 

os servidores da PBH) que visa promover ações de entretenimento, saúde, 

segurança e bem-estar. Esta é uma ação geral, não é específica para os 

trabalhadores da Educação. Passou, em seguida, para o eixo Gestão 

Democrática e disse que estão contidos dentro desse eixo as Eleições, os 

Conselhos e as Associações e a Participação da comunidade. 1) Ações 

realizadas: a) Manutenção e consolidação do funcionamento do CACS FUNDEB 

e do CAE, sendo que a infraestrutura do CACS FUNDEB é mantida pela SMED 

e a do CAE pela SUSAN. b) Atividades de formação para os conselheiros do 

CACS FUNDEB/BH e formação para os participantes do CAE. c) Manutenção 

do funcionamento do Conselho Municipal de Educação. d) Elaboração do Plano 

de Convivência Escolar com envolvimento dos diferentes segmentos da 

Comunidade Escolar. e) Foram mantidas as atividades de repasses financeiros 

diretamente às caixas escolares das Escolas. f) Apoio técnico e financeiro 

voltado para a gestão escolar mediante transferência direta de recursos 

financeiros à escola. g) Realização do Curso Justiça Restaurativa na Escola 

aberto à participação de estudantes. 2) Ações suspensas devido à Pandemia de 

COVID-19: a) Garantir e fortalecer o direito à livre organização do movimento 

estudantil e associações de pais, assegurando-lhes condições de funcionamento 

nas escolas. b) Incentivo e promoção da efetiva participação da comunidade 

escolar nas assembleias e colegiados escolares. c) Garantir a constituição e o 

fortalecimento de conselhos escolares como instrumentos de participação e 

fiscalização na gestão escolar e educacional, inclusive por meio de programas 

de formação de conselheiros assegurando-se condições de funcionamento 

autônomo. d) Desenvolvimento de programas de formação de diretores e 

gestores escolares no âmbito da gestão pedagógica, administrativa e financeira 

dos estabelecimentos de ensino. Cláudia Lopes da Costa finalizou sua 

apresentação pontuando que, em relação ao salário do professor, ele é inferior 

à média de nível superior da PBH e que está longe de se equiparar aos demais 

salários de nível superior da PBH; que o Plano de Carreira é antigo e foi 

conquistado com muita luta; que a PBH transforma o piso salarial em teto, 

havendo uma distorção do entendimento da Lei e que há tentativas de discussão 

sobre esse assunto com ela (PBH). Quanto à gestão democrática, sinalizou que, 

apesar da eleição estar garantida nas escolas, o espaço do debate democrático 

que é importante para os professores é esvaziado com a ausência da reunião 

pedagógica. Com isso, há grande defasagem no que diz respeito ao diálogo 

interno dentro das escolas. Com relação à abertura das escolas e o retorno das 

aulas presenciais já sinalizado, disse que que todos sabem da importância das 

escolas e da falta que ela faz para as crianças, mas, este é o pior momento da 

pandemia no país para um possível retorno. Afirmou que deveria haver um maior 

investimento no ensino remoto, única forma possível de ensino neste momento. 

Revelou ser muito triste ter que recorrer a uma greve sanitária – apontada na 

reunião da categoria – para o não retorno às aulas presenciais neste momento. 

Após, a fala foi aberta e Márcia de Fátima N. Cruz pediu a palavra. Ela contou 



que nestes 4 anos no Fórum falou sobre o tema Gestão Democrática e que ele 

ainda é um tabu, uma questão difícil de ser assimilada e praticada na maior parte 

dos estabelecimentos. Ela vê uma participação apagada por parte das famílias, 

dos alunos e dos funcionários nos colegiados porque avalia que esse tema ainda 

não faz parte da cultura escolar e não há o preparo adequado para a participação 

efetiva das pessoas. Acha que as escolas tem a força e a capacidade de 

transmitir a importância dessa participação de forma natural desde idades mais 

tenras. Logo depois, passou-se para o terceiro ponto da pauta e a palavra para 

o Coordenador Marcos Evangelista Alves. Ele iniciou dizendo que teve grande 

prazer em coordenar o Fórum tendo sido uma experiência muito rica e que sente-

se grato por ter aprendido bastante neste tempo que passou no Fórum. Em 

seguida, iniciou sua Apresentação explanando sobre: 1) Os Planos de 

Educação: o contexto histórico, os conselhos de participação, os planos 

educacionais e o apontamento para a criação dos Fóruns. 2) O Plano Municipal 

de Educação de Belo Horizonte (PME/BH): a) a legislação que o aprovou (Lei nº 

10.917, de 14 de março de 2016). b) o que é o Plano. 3) O Fórum Municipal 

Permanente de Educação de Belo Horizonte (FMPE/BH): a) a legislação que o 

instituiu e o regulamentou (Lei e Decreto). b) sua finalidade específica. c) sua 

composição. d) suas atribuições. e) sua estrutura física e pessoal. f) as 

instituições que tem assento no Fórum com os seus respectivos representantes. 

Foi feito um agradecimento nominal a cada integrante. g) suas comissões 

permanentes e respectivas atribuições (Comissão Especial de Monitoramento e 

Sistematização e Comissão Especial de Mobilização e Divulgação). h) a 

metodologia de monitoramento do PME/BH - as 20 metas divididas em 12 eixos 

temáticos distribuídas em uma planilha contendo as estratégias, as ações 

realizadas por períodos de tempo, o Parecer e o Status de cumprimento da 

estratégia. (Os dados contidos na planilha serviram de base para a organização 

do Caderno de discussão da IX Conferência Municipal de Educação). j) os 

Grupos de Trabalho (GTs). Em seguida, o Coordenador passou ao quarto ponto 

da pauta, a Prestação de Contas – gestão 2017 a 2021, e discorreu sobre: A) O 

histórico da criação e da constituição do FMPE/BH com a apresentação das 

datas relevantes do período (a publicação da Portaria que designa os membros 

integrantes; a Cerimônia de Posse dos membros; a aprovação do Regimento 

Interno; a eleição da Coordenação). B) As reuniões realizadas no período (total): 

Ordinárias, Extraordinárias e das Comissões Permanentes (28), Equipe Técnica 

da SMED (5), Comissão de Organização da IX Conferência Municipal de 

Educação (5). C) A sistematização do trabalho de monitoramento do PME/BH: 

organização dos Grupos de Trabalho em eixos temáticos constituídos por metas 

e estratégias afins; busca de interlocução com as diversas instâncias gestoras 

da Educação de BH (Município, Estado, Instituições de Ensino Superior e 

entidades do ensino particular) para o monitoramento de ações relativas ao 

cumprimento do PME/BH; organização de planilha com indicativos de 

cumprimento ou não das estratégias, segundo equipe técnica da SMED e de 

cada GT; apresentação dos resultados do trabalho de monitoramento obtidos 

pelos GTs nas reuniões do FMPE/BH. D) A experiência de monitoramento de 

PMEs: a experiência de monitoramento e de avaliação de planos de educação 

ainda é principiante no Brasil e pode-se afirmar que Belo Horizonte é uma das 



capitais pioneiras neste sentido. E) Os desafios para o monitoramento do 

PME/BH: demarcar espaço de que o Fórum é da cidade de BH e não somente 

da PBH; manter a presença dos membros representantes nas plenárias; obter 

as informações das instâncias para o monitoramento do PME. Deve-se ter em 

mente o que o PME/BH representa e qual o papel do Fórum para que ele exista 

e persista. É preciso demarcar espaço, ter imparcialidade e focar no 

monitoramento do PME para manter a presença dos membros nas reuniões. Ter 

diplomacia é um fator importante para buscar e obter as informações das demais 

instâncias responsáveis pela Educação da cidade. F) As estratégias para a 

consolidação do Fórum: a criação de uma logomarca independente para o 

Fórum; não misturar os espaços e discursos “gestor X coordenador do Fórum”; 

reuniões itinerantes para desvincular o Fórum da PBH (do espaço físico e da 

política educacional da prefeitura); criação e impressão de cartazes que foram 

distribuídos em toda a RME-BH, creches parceiras, rede privada e ensino 

superior para a sensibilização das pessoas; diagramação do PME/BH e envio 

para toda a RME-BH, creches parceiras e rede privada; criação do site do Fórum 

onde são disponibilizadas todas as informações (atas das reuniões, legislação, 

componentes e entidades representativas, Regimento Interno, calendário de 

reuniões, Anais da IX Conferência Municipal de Educação e o PME, na íntegra). 

G) IX Conferência Municipal de Educação (11,12 e 13 de julho de 2019): a) a 

Conferência: realizou-se a primeira conferência que avaliou o PME/BH. O 

Coordenador disse ter tido orgulho de participar da Conferência de 2019 e 

desgosto de ter participado da Conferência de 2017 pela presença da polícia no 

evento, que foi chamada para os educadores pelos próprios educadores. Achou 

vergonhoso e ficou assombrado que em um evento com presença maciça de 

educadores, principalmente, haja grosserias e a possibilidade de ocorrer 

agressão física entre as pessoas. Apontou que a Conferência de 2019 foi 

marcante porque foi decente por mais que tivessem pessoas (aventureiras) que 

quizessem distorcer o objetivo do evento. Comentou que foi sugerido, em 2017, 

a retirada da palavra municipal do título da conferência por causar confusão que 

as pessoas fazem por achar que a discussão será somente da Educação da PBH 

e não do sistema educacional da cidade. Disse, também, nunca ter havido nas 

8 conferências realizadas anteriormente em BH a participação de instituições do 

ensino superior e do estado, como houve em 2019. Ainda, que a mudança 

essencial e importante construída foi a criação da identidade como conferência 

para a discussão do sistema educacional. b) seus objetivos. c) as instituições 

organizadoras (Comissão). Houve representatividade da maioria das instituições 

relacionadas à Educação de BH. Na Conferência de 2019 houve embates como 

se não houvessem representantes na Comissão Organizadora (a par das 

decisões tomadas), o que considera ser grave pela possibilidade de minar o 

trabalho. d) os avanços e os desafios para sua organização: convencimento dos 

membros da comissão organizadora e participantes da IX Conferência de que 

essas conferências municipais de educação não discutem somente a educação 

da PBH (rede municipal) e sim do estado, da rede privada e do ensino superior; 

ou seja, vai desde a educação infantil até a pós-graduação, desde a pública até 

a privada; falta de metodologia para a organização das conferências onde este 

evento consiga “abraçar” todo o sistema educacional da cidade; desconstrução 



da ‘cultura da crítica’ e construção da ‘cultura da colaboração’, do somar, da 

cultura das ideias para a construção de um debate saudável; desconstrução de 

que a conferência não é um espaço político partidário, espaço para comícios 

eleitorais ou para interesses próprios e sim, para a construção da educação da 

cidade para um coletivo. e) As Pré-Conferências Regionais foram divididas em 

2 sábados (dias 8 e 15 de junho de 2019) em virtude da infraestrutura para 

acolher toda a população de BH. f) A IX Conferência Municipal de Educação 

aconteceu na UFMG que cedeu o espaço sem haver a necessidade de utilização 

do recurso público, o que foi inédito. As salas eram confortáveis e organizadas 

e também articulou-se o uso do restaurante nos dias do evento. g) A organização 

das salas para as discussões foi feita por eixos temáticos, a saber: Educação 

Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio, Ensino Superior, Educação de 

Jovens e Adultos, Pessoas com Deficiência, Educação Integral, Avaliação 

Externa, Gestão Democrática, Valorização do Magistério e Formação dos 

Profissionais de Ensino, Financiamento e Diversidade. Em cada sala havia um 

coordenador e um servidor à disposição para fazer um relatório. h) Peças 

gráficas: houve um alto investimento nas peças gráficas (Caderno da IX Pré-

Conferência, folhetos informativos com orientações diversas – Conferência, 

CME/BH –, mapa do local do evento, programação, cartazes de cada eixo fixado 

nas portas das salas relacionando as metas aos eixos e às instâncias envolvidas, 

Caderno da IX Conferência) e na divulgação. Foi uma conferência esvaziada 

com uma previsão de 700 participantes e com o comparecimento de apenas 300 

participantes. Houve orientação para a divulgação nas outras esferas, porém, 

com pouca participação. i) Anais da IX Conferência Municipal de Educação de 

Belo Horizonte: houve o envio a todas as instâncias que compõem o Fórum e 

para o Observatório do PNE, em Brasília, mas, infelizmente, sem retorno de 

resposta de recebimento. O papel do Fórum foi cumprido através da publicação 

dos Anais. O Coordenador Marcos Evangelista Alves encerrou sua apresentação 

dizendo que aprendeu muito, agradecendo a cada um a oportunidade de fazer 

parte do grupo e se desculpando por algum destempero que tenha ocorrido em 

algum momento durante o período. Finalizou falando que este espaço é 

importante para a população de Belo Horizonte. Após, a palavra foi aberta aos 

comentários, aos questionamentos. Seguem-se os depoimentos. Galdina de 

Souza Arrais parabenizou o Coordenador pela condução dos trabalhos, por 

trazer à memória tudo o que foi realizado neste período de 4 anos e sobre o 

envolvimento dos membros do Fórum. Agradeceu à equipe e aos membros. 

Comentou, também, como foi importante não perderem o foco e terem 

trabalhado com seriedade mesmo no ano de pandemia. Márcia de Fátima N. 

Cruz agradeceu a participação e a convivência por todo o período, parabenizou 

o trabalho realizado e se despediu como membro representativo desta instância. 

Analise de Jesus da Silva agradeceu ao Coordenador pelo seu profissionalismo 

na condução do FMPE/BH. Disse que achou interessante como ficou estampado 

que ele é um educador pela sua postura e concepção na condução dos 

trabalhos, mesmo após sua chegada à Subsecretaria da SMED quando houve 

comentários de que ele não era da área da educação (professor). Agradeceu a 

condução bem feita e muito democratizada dada ao Fórum, à equipe e por ter 

deixado evidenciado que a proposta era o delegar funções e distribuir as tarefas. 



Com relação à eleição da nova coordenação na próxima reunião, propôs que 

todos fossem informados com antecedência sobre as candidaturas. Álvaro 

Boechat Chiarello agradeceu ao Coordenador e o cumprimentou pela ética na 

condução, pelo empenho e pela contribuição na construção do Fórum. Neuma 

Soares Rodrigues disse que a IX Conferência foi uma grande experiência para 

ela e que se emocionou com o relato feito, agradecendo à equipe e a 

oportunidade de participar deste Fórum. O Coordenador Marcos Evangelista 

Alves trouxe para reflexão a possibilidade de haver uma conferência em meados 

de 2021. Informou que o CME/BH vai adiar o mandato dos conselheiros e que o 

prazo para a realização de uma nova conferência é de até 4 em 4 anos, mas 

gostaria que mantivessem a rotina de 2 em 2 anos. Trouxe a questão de que a 

possibilidade plausível seria a de realização de uma conferência virtual em 

tempos de pandemia. Porém, estariam excluindo as pessoas que queiram 

participar das discussões e que não tem tecnologia disponível. Elias José Lopes 

de Freitas pontuou que nas conferências trabalha-se com os dados 

consolidados. Que avaliar é diferente de monitorar, algo que se faz 

constantemente. Disse que no momento de pandemia é difícil de se conseguir 

os dados para “alimentar” uma conferência, e que por isso, não justifica sua 

realização. Reafirmou que os dados são o “norte” da conferência. Finalizou 

dizendo que foi um belo trabalho de gestão e de coordenação, que o mérito foi 

o monitoramento das estratégias do PME/BH com um trabalho muito bem 

sedimentado. Marcos Evangelista Alves disse que seria desrespeitoso com as 

pessoas a realização da conferência considerando-se o conteúdo (dados) e o 

acesso. O Coordenador agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião às 

vinte e uma horas e trinta minutos (21h30min).   


