338ª ATA

REGISTRO DA SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA
DE 28 DE JUNHO DE 2018

1 Às 19h07min (dezenove horas e sete minutos) do dia 28 de junho de 2018, a Presidente do
2 Conselho Municipal de Educação de Belo Horizonte (CME/BH), Maria de Fátima Monteiro de
3 Aguiar, abriu a 338ª Sessão Plenária Ordinária deste Conselho. Pauta: 1) Abertura. 2)
4 Estabelecimento de duração da reunião, conforme previsto no Regimento Interno, art. 34. 3)
5 Aprovação da Ata 336ª. 4) Informes. 5) Mesa Diretora. 6) 20 anos de criação do CME/BH.
6 Conselheiros Presentes: Adriana Nogueira Araújo Silveira, Anália Gomes Veloso dos
7 Santos, Ananias Neves Ferreira, Áurea Noá Lisbôa Leão, Carolina Azevedo Moreira, Daniela
8 Cristina de Melo e Silva, Diana de Cássia Silva, Fabiano Gomes Leite, Joaquim Calixto Filho,
9 Juvenal Lima Gomes, Luanna Grammont de Cristo, Maria Antonieta Sabino Viana, Maria de
10 Fátima Monteiro de Aguiar, Neuma Soares Rodrigues, Noara Maria de Resende e Castro,
11 Patrícia Cunha, Paulo Henrique Santos Fonseca, Rodrigo Marçal Santos, Wandson Antônio
12 Silva Mourão, Welessandra Aparecida Benfica e William Fernandes Boteri. Justificaram
13 ausência: Glausirée Dettman de Araújo, Magda Cristina da Silva e Sandra Maria Nogueira
14 Vieira. Membros da Secretaria Executiva presentes: Elise Ferreira, Expedito César
15 Barbosa, Isabel Cristina Ribeiro Bahia, Ronan Maurício Dias Rios, Sônia Regina Silva Rios e
16 Vanessa de Sousa Machado. Desenvolvimento da Plenária: A Presidente do CME/BH,
17 Maria de Fátima Monteiro de Aguiar, cumprimentou a todos, procedeu com a abertura da
18 Sessão refletindo sobre a mensagem distribuída de autoria do Professor Jamil Cury, destacou
19 que essa reunião era também festiva, relembrou a data marco de 30 de junho de 1998,
20 anunciou surpresa como item final da pauta da noite, indicou a missão compromisso do
21 mandato: qualidade social da educação. Na sequência, foi proposto o estabelecimento do
22 teto para término da reunião, indicou-se a referência: 21h e a pôs em votação. A Conselheira
23 Maria Antonieta Sabino Viana pediu que se fosse possível delimitar para aquela noite, o teto
24 de 20h30min, ela gostaria. Maria de Fátima Monteiro de Aguiar ponderou sobre o tradicional
25 recorte de tempo: 21h nas convocações/convites, em função das demandas; contudo, seria
26 posta a marca de 20h30min com indicativo de extensão, caso não se conseguisse vencer a
27 pauta estimada - confirmando a costumeira práxis em torno do horário de referência, votação
28 de extensões, mediante consenso. Essa circunstância proposta pela conselheira para teto,
29 fora indicada à votação e foi aprovada com 13 (treze) votos a favor, zero abstenção e zero
30 contrário. Em ato contínuo, partiu-se para o próximo item de pauta: aprovação da Ata 336ª,
31 votou-se e se obteve: 15 (quinze) votos a favor, zero abstenção e zero contrário. Maria de
32 Fátima Monteiro Aguiar, em informes, iniciou relembrando que a Ata 335ª ficara pendente de
33 votação, dada a solicitação feita pelos conselheiros Maria Antonieta Sabino Viana e Joaquim
34 Calixto Silva de inserções de acréscimo textual junto às falas deles ocorridas na Sessão
35 Plenária Ordinária: em 26/4/2018. A Presidente CME/BH esclareceu que a Secretaria
36 Executiva realizara a adequação indicada e, no momento, se estaria dando prosseguimento
37 para à aprovação da Ata 335ª que ficara sob essa relativização. Tão logo a essa
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38 contextualização feita pela Presidente Maria de Fátima Monteiro de Aguiar - a Conselheira
39 Maria Antonieta Sabino Viana, fizera uma outra observação, essa do momento seria relativa a
40 uma situação descrita na Ata 336ª: que acabara de ser aprovada, ela recuperou pendência no
41 tocante a PL 367-17: dissera que esse Projeto de Lei nº 367/2017, que "Dispõe sobre a
42 Consolidação Municipal referente à acessibilidade, atendimentos preferenciais e Direitos da
43 Pessoa com Deficiência da cidade de Belo Horizonte", para análise - link de acesso no site da
44 Câmara Municipal de Belo Horizonte: https://www.cmbh.mg.gov.br/#inicioRelacionadas –
45 ainda estava sob pendência de disponibilização aos conselheiros, ficara indicado o envio dele
46 e até aquele momento não recebera. Dado o delineamento exposto, Maria de Fátima
47 Monteiro de Aguiar, em compromisso, garantiu que se enviaria o documento: PL 367-17 a
48 todos os conselheiros CME/BH, em equacionamento dessa pendência – podendo,
49 circunstanciando assim, considerar a Ata 336ª. Abriu-se votação posto o compromissado e se
50 obteve:: 15 (quinze) votos a favor, zero abstenção e zero contrário. Maria de Fátima Monteiro
51 de Aguiar prosseguiu retornando ao contexto de votação da Ata 335ª, que estava sob a já
52 mencionada condicionalidade dos acréscimos solicitados. Deu-se o rito de votação da Ata
53 335ª, procedendo a leitura dos trechos acrescidos: submetendo a redação textual feita à
54 apreciação dos solicitantes e também à apreciação estendida aos presentes, votou-se e se
55 obteve: 15 (quinze) votos a favor, zero abstenção e zero contrário. Sequencialmente,
56 ratificou-se o texto da Ata 335ª, votando-o em finalizado. Obteve-se: 15 (quinze) votos a favor,
57 zero abstenção e zero contrário. Vencida essa etapa, Maria de Fátima Monteiro de Aguiar em
58 sequência deu prosseguimento aos informes: 1) fez referência ao CME/BH em aguardo de
59 resposta ao Ofício, anteriormente enviado ao TCE/MG, temática relativa a Auditoria: caráter
60 sigiloso, esclareceu-se aos conselheiros que se está sob prazo do retorno. 2) relembrou a
61 data de 26/6/2018 de Mesa Diretora ampliada, reagenda para 11 de julho de 2018: foram
62 indicadas, por conselheiros, algumas incompatibilidades de datas, a Conselheira Diana de
63 Cássia Silva tem impedimento na quarta-feira, decidiu-se, então, após novas interações, que
64 a data ficaria para 10/7/2018, foi explicado que inicialmente esta seria uma interação
65 específica do colegiado de pais, em evento de fortalecimento/entrosamento e especificidades
66 do segmento e que depois seriam repassadas informações aos conselheiros sobre
67 demandas apontadas; outros encontros ocorreriam e seriam abertos aos demais segmentos,
68 mas, que esse era um primeiro, já reivindicado, sob uma historicidade de aproximadamente
69 de oito meses para conformatação/realização, período longo, dados o fluxo de interação
70 demandado ante às escolas, construção de lista, dentre especificidades. 3) distribuiu
71 questionário/pesquisa - a pedido da Professora Galdina de Souza Arrais: que cursa Mestrado
72 Profissional (IES: particular) e que estava precisando, em colaboração, que os conselheiros
73 CME/BH respondessem ao questionário de pesquisa que aferia questões atinentes à prática
74 dos Conselheiros Municipais de Educação na definição de políticas públicas e na organização
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75 e operacionalização do Sistema de Ensino. Sequencialmente, o Conselheiro Wandson
76 Antônio Silva Mourão destacou que há um Grupo de Trabalho (GT) composto por
77 representantes de diversas instâncias representativas sociais: Promotoria de Justiça de
78 Defesa da Educação da Comarca de Belo Horizonte/MG; Defensoria Pública: SMED/BH;
79 Conselho Tutelar; Movimento Luta Pró-Creche, que promove discussões, que considerava
80 importante eleger um conselheiro para fazer parte formal desse grupo. E há discussões
81 ampliadas: GT, Big Table: há mesmas representações com discussões mais abrangentes.
82 Divulgou-se que o horário dessas reuniões são em período diurno. As Conselheiras Áurea
83 Noá Lisboa Leão e Patrícia Cunha participaram considerando que há conversas muito
84 interessantes, questões não se restringindo a Educação Infantil, há pautas também de outras
85 Secretarias, temas amplos intersetoriais. Enquanto não se definia a questão da formalização
86 da representação CME/BH junto ao supracitado Grupo de Trabalho, Big Table, a Conselheira
87 Maria Antonieta Sabino Viana apontou, a possibilidade de participação sob a condição de
88 ouvinte, sinalizou essa opção em alternativa para o conselheiro Wandson Antônio Silva
89 Mourão. Maria de Fátima Monteiro de Aguiar pediu ao conselheiro Wandson Antônio Silva
90 Mourão que fizesse uma formalização, via ofício ao CME/BH com mais informações para se
91 entender melhor essa ferramenta para ações. O conselheiro argumentou que não via
92 problema, que ele indicaria o contato: Dr. Wellerson Eduardo da Silva Correa para busca de,
93 também, detalhamentos. Votou-se e por unanimidade GT, Big Table: ficara sob pendência de
94 maior

entendimento

para

sequência

de

interações.

Concluída

essa

etapa

de

95 participações/informes, prosseguiu-se com o item de pauta subsequente: Mesa Diretora.
96 Maria de Fátima Monteiro de Aguiar abordou a necessidade de recomposição da formação da
97 Mesa Diretora dado o fato vaga no cargo de Secretário Geral. Houve interações entre os
98 conselheiros, refletiram sobre aspectos do Regimento Interno, surgiram dúvidas quanto a
99 relação de titularidade e suplências no CME/BH: resgataram-se lembranças de mandatos
100 anteriores com relação a isso. Dentre as interações, a Conselheira Neuma Soares Rodrigues,
101 para dirimir as dúvidas, indicou a Câmara Técnica de Planejamento e Acompanhamento
102 (CTPA), que conta em especial com o Conselheiro Ananias Neves Ferreira, também
103 advogado; lembrou funções peculiares da CTPA e atribuições, indicou a capacidade que essa
104 Câmara possui em promover estudos e levantamentos em relação às dúvidas jurídicas sobre
105 titularidade e suplência CME/BH. Houve mais interações entre os presentes relativos à
106 temática Mesa Diretora CME/BH, alguns conselheiros falaram de omissão do Regimento em
107 alguns aspectos, outros defenderam que o Regimento é bem pontual com relação a essa
108 composição da Mesa Diretora. Tendo como base a composição vigente, de acordo com
109 eleição ocorrida, questionou-se a necessidade de nova eleição: se não seria automático um
110 remanejamento de quadro, se poderia ocorrer acionamento de 1º/2º secretários para
111 provimento do cargo da vaga Secretário Geral. Dentre essas reflexões e acionamento de
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112 consulta ao Decreto nº 9.973 de 21 de julho de 1999, Seção II – Da Mesa Diretora, foi
113 destacado pelo conselheiro Ananias Ferreira Neves, um ponto que - para aquele momento,
114 segundo seu entendimento - se equacionaria a questão em torno da recomposição; sob a
115 referência: artigo 20, parágrafo único do supracitado Decreto - que orienta sobre o mandato
116 dos membros da Mesa Diretora: “... um ano podendo ser reeleitos” - e dado o período que se
117 está: junho de 2018, considerando que em setembro: 2018 se completa um ano do atual
118 mandato, tendo em próxima projeção ter que acontecer uma nova discussão da formação da
119 Mesa Diretora - então, ele apresentava à reflexão a questão de ordem: haveria necessidade
120 real de provimento pelo período de dois meses, uma vez que, setembro está prevista nova
121 discussão? O Conselheiro Juvenal Lima Gomes destacara que diante da vaga surgida, sob
122 contextualização das interações feitas, o apropriado seria nova eleição. A Presidente CME/BH
123 diante da questão de ordem levantada, abriu votação ante a proposta de voltar a pauta de
124 recomposição/eleição da Mesa Diretora para o fim de setembro, dada a ponderação posta à
125 apreciação, votou-se e se obteve 11 (onze) votos a favor, 4 (quatro) contrários e 2 (duas)
126 abstenções. Ficou, então, para setembro de 2018, essa adequação. Foram retomadas as
127 participações em torno da questão de titularidade e suplência no CME/BH necessitando
128 esclarecer aspectos jurídicos e dúvidas que surgiram. Dentre essas interações, surgiu a
129 proposta de se formar uma comissão para estudo mais técnico - complementando, a
130 Conselheira Áurea Noá Lisboa Leão cogitou a possibilidade, ante essa necessidade de
131 pesquisa jurídica, de talvez acionar interação com a União Nacional dos Conselhos de
132 Educação: Uncme. Junto as discussões, constituiu-se uma segunda proposta. Foi indicado
133 que se formasse comissão mais técnica com os seguintes membros: o Conselheiro Ananias
134 Neves Ferreira da CTPA, Maria de Fátima Monteiro de Aguiar - o tradicional suporte da
135 Secretaria Executiva com o Secretário Ronan Maurício Dias Rios destacado para mais
136 proximidade - e mais alguns conselheiros, que nesta Sessão estavam ausentes - foram
137 indicados os nomes das Conselheiras: Analise de Jesus da Silva e Gabriela Camila Sales de
138 Oliveira para essa composição/constituição de grupo. O Conselheiro Joaquim Calixto Filho
139 destacou a atuação de excelência como um diferencial do trabalho dos suplentes junto as
140 Câmaras Técnicas em todos os mandatos ao longo da trajetória desse Órgão – reforçou que
141 eles foram fundamentais junto à dinâmica dos processos de Educação Infantil, a exemplo.
142 Dentre essas participações, abriu-se votação para se aferir se essa comissão técnica poderia
143 ser constituída sob o formato citado, foi esboçado uma menção de recurso, que não se
144 chegou a se efetivar; deu-se prosseguimento mesmo sob a circunstância de alguns dos
145 indicados estarem em ausência, acordado isso; em ato contínuo, votou-se e se obteve para a
146 proposta desse grupo mais técnico: 14 (quatorze) votos a favor, 2 (duas) abstenções e 2
147 (dois) contrários. Nova temática foi trazida em sequência, abordou-se ações e pauta para a
148 interação junto ao documento BNCC: Base Nacional Comum Curricular, a Conselheira
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149 Adriana Nogueira Araújo Silveira, dentre participações, resumiu ações realizadas, recuperou
150 intenções e agenda de continuidade, projetada à pauta do dia 12/7/2018, reforçou-se o quão
151 importante é a discussão BNCC, isso foi em unanimidade ratificado. Já sob o último item da
152 pauta: 20 anos de criação do CME/BH, Maria de Fátima Monteiro de Aguiar revelando as
153 surpresas aludidas, as elencou: mostrou selo comemorativo e marcadores de livros alusivos
154 aos 20 anos de criação desse órgão - proferiu agradecimentos vários: apresentou o Caderno
155 de Subsídios CME/BH, sob novo lay-out, com aportes de legislações atinentes e de interface
156 - compartilhou que a organização e revisão técnica de linguagem dessa publicação ficara a
157 cargo de membros da Secretaria Executiva CME/BH; pôs em evidência sinopse retrospectiva
158 na edição comemorativa do Informativo Plenária nº 58, e dentre tradicionais seções típicas
159 conselheiros aniversariantes do mês de junho, também, foram cumprimentados – enfim, a
160 Presidente CME/BH, nesta comemorativa sessão, agradeceu e parabenizou de sobremaneira
161 a todos que contribuíram para a construção do trabalho deste Órgão Colegiado ao longo da
162 trajetória. Às 20 horas e 30 minutos, reafirmando compromissos junto à qualidade social de
163 educação, sob comemoração, Maria de Fátima Monteiro de Aguiar – em simbólica
164 homenagem, convidou a todos aos parabéns: 20 anos do CME/BH, contou-se com bolo
165 alusivo e se indicou, também, em concluída a Sessão Plenária Ordinária, a possibilidade de
166 registro fotográfico para aqueles que desejassem. Sem necessidade de ampliação do horário
167 teto, a Presidente do CME/BH, chamou todos à confraternização e, oficialmente, encerrou a
168 Plenária, indicou, ainda, que o registro da Sessão foi feito pela Secretaria Executiva. Informa169 se que a gravação, na íntegra da Plenária, encontra-se à disposição dos interessados, sob a
170 responsabilidade dos membros da Secretaria Executiva do CME/BH. __________________
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