
ATA  FÓRUM MUNICIPAL PERMANENTE DE EDUCAÇÃO DE BELO HORIZONTE

REGISTRO DA SESSÃO PLENÁRIA DE 24 DE OUTUBRO DE 2018

Aos vinte e dois (24) dias do mês de outubro de 2018, 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 do
trabalho  da  Equipe  Técnica  da  SMED no  trabalho  de  monitoramento  do  PME-BH.  A
reunião contou com a presença dos seguintes membros: Maria de Fátima M. de Aguiar,
Laura Moreira da Silva, Roberta da Costa Lopes Nora, Márcia de Fátima N. Cruz, Rui
César Resende de Souza, Ângela Marias R.F. Barreto, Vera Lúcia Otto Diniz, José Álvaro
Pereira da Silva, Lucas José Magalhães Alves, Neusa Pereira de Assis, Moacir Gonçalves
Marinho,  Cláudia  Lopes  da  Costa,  Paulo  Henrique  S.  Fonseca,  Lucas  Reis  Ávila,
Terezinha Lúcia de Avelar, Inês Maria C. Campolina, Marcos Evangelista Alves, Maria do
Socorro Lages Figueiredo, Naila Garcia Mourthé, Galdina de Souza Arrais, Edson Miguel
Barcelos, Os membros do FMPE/BH Maria Aparecida V.F. Rocha e Analise de Jesus da
Silva tiveram suas ausências justificadas. Como convidada participou Ana Lúcia Macedo,
representante da Equipe Técnica da SMED. Contou, ainda, com a presença de Elias José
Lopes de Freitas e Vanessa Márcia da Cunha da Secretaria Executiva, conforme lista de
presença anexa. A Coordenadora em exercício Maria de Fátima Monteiro de Aguiar abriu
a  Reunião  Plenária  saudando  os  presentes  e  iniciou  o  encontro  com  os  seguintes
informes: a) leitura da PORTARIA SMED nº 261/2018 que oficializou a recomposição do
FPME/BH com alterações dos membros desta instância; b) apresentação do Secretário
Adjunto  da  SMED,  Marcos  Evangelista  Alves,  indicado  para  substituir  Edna  Martins
Borges na coordenação do Fórum e Maria do Socorro Lages Figueiredo, que substituirá
Maria  de  Fátima  Monteiro  de  Aguiar,  na  suplência.  Foi  realizada  uma  apresentação
coletiva de todos os presentes,  tendo em vista a chegada de novos membros. Nesta
ocasião, Marcos Evangelista Alves se apresentou falando de sua trajetória profissional na
Universidade Federal de Minas Gerais onde atuou por 24 anos e de sua expectativa em
relação  ao  trabalho  com  o  monitoramento  do  PME,  que  a  Secretaria  elegeu  como
norteador da política educacional do município. Em virtude disto é preciso, segundo ele,
que se estabeleçam ligações entre projetos da RME com as metas e estratégias do PME.
Prosseguiu  dizendo  que  está  extremamente  honrado  com a oportunidade  de  estar  à
frente do Fórum que tem a função de monitorar este plano e que isto enriquece sua
carreira  dentro  da  Secretaria  Municipal  de  Educação.  Apontou  alguns  desafios  neste
processo, tais como a interlocução com a instância estadual, privada e ensino superior,
mas,  que apesar  disto,  Belo  Horizonte  avançou no monitoramento  e  quem sabe seu
modelo poderia ser copiado por outras instâncias. Finalizou dizendo que com humildade
tem aprendido muito na carreira dentro da SMED e que espera neste contexto contribuir
em muito para o trabalho de acompanhamento da execução do PME. Maria do Socorro
Lages Figueiredo apresentou-se falando de sua trajetória na RME BH estando a 7 meses
na SMED onde tem tido a oportunidade de aprender a trabalhar com a visão sistêmica da
educação ao lidar com o estudo do que as várias gerências e diretorias da Secretaria tem
feito  em relação à educação do município.  Em sua apresentação o novo membro do
FPME/BH, Lucas Reis Ávila, ao discorrer sobre os desafio da interlocução com a Rede
Privada de Educação, apontou algumas questões tais como a dificuldade em se aferir
números de alunos matriculados em escolas da rede privada,  já  que nem todas são
sindicalizadas,  mas que pretende trabalhar  para  aproximar  os  debates  levantados no
PME da rede particular que também é agente da oferta de educação na cidade de Belo
Horizonte. Maria de Fátima Monteiro de Aguiar retomou a palavra e agradeceu a todos os
membros  do  FPME/BH  pelo  trabalho  e  parceria,  em  especial  ao  Secretário  Adjunto
Marcos  Evangelista  Alves,  que  confiou  a  ela  o  trabalho  de  montagem  do  Fórum



assinalando que continua à frente do CME/BH e que com certeza trabalhará em conjunto
com o Fórum na construção da educação de qualidade para a cidade. c) apresentação da
nova logomarca do FPME/BH que foi  aprovada por  todos os presentes.  Em seguida,
passou ao ponto de pauta que diz  respeito  à reconstituição do Fórum para o qual  é
necessária a aprovação do nome de Marcos Evangelista Alves como novo coordenador
desta instância, o que ocorreu por unanimidade. Marcos Evangelista Alves agradeceu a
confiança de todos e em especial à Maria de Fátima Monteiro de Aguiar pelo trabalho feito
em todo este tempo. Ressaltou mais uma vez a necessidade de diálogo do trabalho feito
no âmbito da RME com as metas e estratégias do PME. Em seguida, passou a falar do
trabalho de monitoramento que está sendo feito na SMED ressaltando a constituição da
Equipe Técnica e que tem sido extremamente profícuo.  Passou, então, a fala à Ana Lúcia
Macedo que integra esta equipe. Ela apresentou a planilha de monitoramento do PME -
ficha B apontando que nela ainda não constam os indicadores de avaliação. E uma das
propostas é o de estabelecer a ligação destas metas e estratégias com o planejamento
estratégico  da PBH que contempla  muitos  dos objetivos  contidos no Plano.  Apontou,
ainda,  que  foi  avaliado  o  fato  de  existirem  muitas  estratégias  repetidas  e  algumas
inexequíveis em decorrência de não estarem, por exemplo, na alçada da educação. Como
desafios ela também apontou a necessidade de se buscar dados de outras instâncias, tais
como ensino médio no estado, rede privada e ensino superior. Segundo ela, haverá uma
reunião da Equipe Técnica em que se pretende dar uma espécie da formatação final à
planilha e uma qualificação das informações para que seja acessível a todos. Propôs,
ainda, que os resultados do monitoramento sejam inseridos na página da PBH, na internet
como forma de socializá-los com os vários setores da sociedade.  Reconhecendo que
seria inviável inserir as 274 estratégias, poder-se-ia trabalhar com os indicadores das 20
metas. Explicou a metodologia de avaliação das estratégias a partir das reuniões com as
diretorias e assessorias da SMED. Maria de Fátima Monteiro de Aguiar apontou que o
Fórum, a partir da explicação de Ana Lúcia Macedo, pode vislumbrar os desdobramentos
do trabalho já iniciado pelos grupos que ficaram responsáveis pelo monitoramento das
temáticas contidas no PME e que espera que os desafios apontados sejam superados.
Ela disse que no caso do ensino superior, as representantes Analise de Jesus da Silva e
Welessandra Aparecida Benfica  afirmaram já  estarem trabalhando com esta  temática.
Apontou, também, a necessidade de se focar o trabalho na organização da Conferência
Municipal de Educação prevista para junho de 2019. Sobre a fala de Ana Lúcia Macedo,
Neuza Pereira de Assis perguntou sobre o que seriam estratégias inexequíveis.  Maria de
Fátima Monteiro de Aguiar respondeu que todas as estratégias estão passando por uma
avaliação onde se discute o grau de dificuldade de implementação.  Galdina e Souza
Arrais  falou  da  experiência  de  monitoramento  em  Contagem  ressaltando  que  por
questões políticas o monitoramento da rede municipal anda mais lento, mas ao mesmo
tempo  implementou-se  uma metodologia  que  tem permitido  maior  celeridade  no  que
tange ao monitoramento  do ensino  superior  dos setores  estadual  e  privado,  o  último
através  do  sindicato  dos  professores.  Ressaltou  que  apesar  da  dificuldade  de
monitoramento em nível municipal existe um firme propósito de funcionamento do fórum
municipal  da  cidade.  Ao mesmo tempo,  parabenizou o  grupo de Belo  Horizonte  pelo
trabalho desenvolvido. Vera Lúcia Otto Diniz apontou a necessidade de se discutir mais
os efeitos das políticas adotadas no campo da Educação Infantil pelo município com os
movimentos sociais como forma de se verificar a qualidade do atendimento desta oferta;
daí, segundo ela, o desafio de se articular o Fórum com os movimentos sociais. Terezinha
de Avelar afirmou, se referindo ao relato de Galdina de Souza Arrais, que o Sinpro BH
possui dados dos profissionais da rede privada, não tendo como disponibilizar dados de
matrículas,  etc.  Galdina  de Souza Arrais  lembrou que os  dados disponibilizados pelo
Sinpro Contagem tem mais a ver com contatos das escolas particulares, como e-mails,
etc.;  o que possibilitou a realização de um seminário com este segmento. Lucas Reis



Ávila apontou que ao entrar em contato com as metas, identificou que algumas estão
além da governabilidade do SINEPE, que não tem poder regulatório, não podendo vencer
a resistência que as escolas particulares tem em relação a alguns objetivos do PME. Ele
vê  como  grande  desafio  levar  a  discussão  do  PME  a  estas  escolas.  Edson  Miguel
Barcelos apontou que a resistência em visualizar o PME como de toda a cidade não é só
da rede pública, não só é das escolas particulares mas também de outras instituições,
como por exemplo, as APAEs no que tange a questão da inclusão. Galdina de Souza
Arrais ressaltou a importância de todos os agentes envolvidos na educação da cidade na
discussão  do  PME  e  lembrou  ainda  que  os  dados  referentes  aos  matriculados  na
Educação Infantil podem ser aferidos através do CME/BH que jurisdiciona esse nível de
ensino na cidade. No caso da instância estadual, apontou que esta pode ser analisada a
partir da interlocução com superintendências estaduais de educação e com o Conselho
Estadual de Educação. Ressaltou que sem esta colaboração torna-se difícil a tarefa de
monitorar  o  PME.  Terezinha  de  Avelar  reforçou  a  concepção  de  que  todos  são
responsáveis pelo PME ao defender que o monitoramento deste plano se dê em nível
publico e particular. Passando para o outro ponto de pauta, Maria de Fátima Monteiro de
Aguiar   explicou  a  composição  do  FPME/BH  em  duas  comissões  especiais:  a  de
Monitoramento e Sistematização e a de Mobilização e Divulgação. Ela apontou que as
plenárias  ordinárias  são realizadas de dois  em dois  meses podendo  ser  convocadas
extraordinárias.  E que as comissões podem se reunir  a  qualquer  tempo.  Falando em
nome da Comissão Especial de Mobilização e Divulgação, Paulo Henrique S. Fonseca leu
os componentes desta comissão e apontou a necessidade de que mais membros se
insiram  nela,  tendo  em  vista  alguns  trabalhos  urgentes  como  a  organização  da
Conferência  Municipal  de  Educação.  Galdina  de  Souza  Arrais  assinalou  que  um dos
objetivos desta comissão é a elaboração de uma cartilha sobre o PME, que deverá chegar
a todas as comunidades escolares como forma de facilitar o debate sobre o plano. Ela
propôs ainda que seja tirado um dia em que todas escolas se dediquem à discussão do
PME. Terezinha de Avelar sugeriu que fosse feito o registro deste dia em algumas delas.
Os membros Lucas José Magalhães Alves, Joel Dias de Rezende Júnior, Laura Moreira
da Silva  e Lucas Reis  Ávila  se prontificaram a fazer  parte  da  Comissão Especial  de
Mobilização e Divulgação. Maria de Fátima Monteiro de Aguiar lembrou, ainda, que dia
25/10  haverá  na  Câmara  Municipal  de  Belo  Horizonte  audiência  pública  sobre  o
monitoramento  do  PME.  Solicitou  que  os  membros  que  ainda  não  se  inseriram  nas
comissões que o façam, para fluidez dos trabalhos do Fórum. Ela sugeriu que na semana
do dia 4/11 se realizem as reuniões destas comissões. Marcos Evangelista Alves espera
já ter na semana do dia 25/10 resultados da reunião de sistematização realizada pela
Equipe Técnica em que serão formatadas as análises feitas pelas diretorias e assessorias
e apontou como proposta a realização de um evento em universidades ou em outros
espaços para a discussão do PME. Às vinte horas e quarenta e cinco minutos (20h45min)
Marcos Evangelista Alves encerrou o encontro agradecendo o voto de confiança de todos
os membros do Fórum.


