
ATA  FÓRUM MUNICIPAL PERMANENTE DE EDUCAÇÃO DE BELO HORIZONTE

REGISTRO DA SESSÃO PLENÁRIA DE 05 DE DEZEMBRO DE 2018

Aos cinco (05) dias do mês de dezembro de 2018, às dezenove horas e dezoito minutos
(19h18min)  instalou-se a reunião ordinária do Fórum Municipal Permanente de Educação
de Belo Horizonte (FMPE/BH), com a seguinte pauta: 1- Informes; 2- Proposta de cartilha,
cartaz e marcador de texto; 3- Calendário de reuniões para 2019. A reunião contou com a
presença dos seguintes membros: Marcos Evangelista Alves, Roberta da Costa L. Nora,
Joel Dias de Rezende Júnior, Rui César Resende de Souza, Vera Lúcia Otto Diniz, Lucas
José Magalhães Alves, Cláudia Lopes da Costa, Márcia de Fátima N. Cruz, Ângela Maria
R.F. Barreto, Soraia Feliciana Mercês, Lucas Reis Ávila, Maria das Graças Lima, Edson
Miguel  Barcelos.  Os membros Galdina  de Souza Arrais,  Paulo  Henrique S.  Fonseca,
José Álvaro  Pereira  da  Silva,  Inês  Maria  de C.  Campolina  e  Welessandra A.  Benfica
tiveram suas ausências justificadas.  Contou, ainda,  com a presença de Darci  Viveiros
Cruz representando o Vereador Arnaldo Godoy e com Elias José L. de Freitas e Vanessa
Márcia  da  Cunha  como  Secretaria  Executiva,  conforme  lista  de  presença  anexa.  O
coordenador Marcos Evangelista Alves iniciou a reunião se apresentando como Chefe de
Gabinete, Secretário Adjunto de Educação, lembrando que participou da construção do
Fórum  e  agora,  está  como  Coordenador  deste.  Informou  que  a  secretaria  executiva
propõe para 2019 plenárias itinerantes em outras instituições como a UFMG, Sindicatos,
Câmara Municipal  de Belo Horizonte,  com o intuito  de fortalecer esta instância.  Darci
Viveiros  Cruz  avaliou  que  esta  proposta  é  fundamental,  fantástica  e  disse  que  vai
repassá-la aos vereadores. Márcia de Fátima N. Cruz perguntou se as reuniões seriam no
mesmo  horário  e  Elias  José  L.  de  Freitas  respondeu  que  é  preciso  pensar  na
especificidade de cada local, dada à distância. Ângela Maria R.F. Barreto avaliou que o
horário pode ser flexível ou talvez outro horário, porque o objetivo é mobilizar, envolver os
segmentos e os cidadãos. O coordenador comunicou que foi agendada reunião com sr.
Wladimir Coelho, representante do Estado - nível Ensino Médio, para o dia 11/12/18, às
10h, na Cidade Administrativa. Elias José L. de Freitas informou que já encaminhou ao sr.
Wladimir Coelho as metas e estratégias referentes ao tema para conhecimento prévio e
que Ana Lúcia Macedo, componente da Equipe Técnica, se propôs a participar da referida
reunião. Soraia Feliciana Mercês avaliou que a secretaria executiva do Fórum tem sido
impecável  na organização dos trabalhos e apoio, parabenizando-a. Em seguida,  Elias
José L. de Freitas apresentou as propostas de calendário para um monitoramento mais
constante e permanente ao longo do ano, dizendo que agora é a fase de atuação do
controle social, considerando que a SMED trabalhou no levantamento de dados e que a
partir  da  avaliação  do  Fórum,  existirão  elementos  que  retroalimentarão as  políticas
adequando-as às demandas da sociedade e dados consistentes para a discussão do
PME/BH  na  IX  Conferência  Municipal  de  Educação.  Complementou  dizendo  que  o
primeiro contato com as estratégias foi um pouco traumático, mas acredita que a partir do
momento  em  que  o  PME/BH  tornar-se  um  norteador  de  políticas,  será  mais  fácil  e
informou que a partir de agora os grupos de trabalho (GTs) vão “conversar” com a Equipe
Técnica e não mais com as Diretorias/Assessorias da SMED. Ângela Maria R.F. Barreto
perguntou  como  fazer  esta  “conversa”  com  o  setor  privado  e  Lucas  Reis  Ávila  se
apresentou como representante do Sindicato das Escolas Particulares (SINEPE) e falou
da dificuldade de acessar os dados do setor privado, talvez, por uma falta de política
pública e por não poder estar mais próximo, fiscalizando. Completou dizendo que esta
entidade não tem autoridade legal para cobrar dados; que o caminho é buscar os dados
do  censo  escolar,  o  que  já  está  sendo  providenciado,  sendo  a  dificuldade  real,
infelizmente.  Darci  Viveiros Cruz falou que a grande maioria das escolas privadas de
Educação  Infantil  estão  ligadas  ao  Estado  e  perguntou  se  o  Conselho  Estadual  de



Educação é um parceiro. Ângela Maria R.F. Barreto explicou que Belo Horizonte constituiu
seu Sistema Municipal de Ensino e que quando o município tem Sistema, a Educação
Infantil se faz representar pelo Conselho Municipal de Educação, no que concordou Maria
das Graças Lima. Marcos Evangelista Alves sugeriu que fosse encaminhado ofício para
as instituições particulares apresentando o que é o Fórum pelo Conselho Municipal de
Educação e pelo próprio Fórum. Edson Miguel Barcelos contou que o censo das escolas
parceiras  podem  não  retratar  a  realidade  e  que,  às  vezes,  as  escolas  particulares
apresentam resistência a prestar informações. Lucas Reis Ávila disse que é importante
observar que as escolas particulares de Educação Infantil são pequenas, com realidade
difícil, havendo dificuldade pela própria estrutura da escola, já que são criadas em bairros
para atender a demanda dos moradores do bairro.  Ângela Maria R.F. Barreto avaliou
necessitar de mais reflexão sobre o tema. Acha que as escolas não podem ficar alienadas
e não responder pelo PME/BH, pensa que a SMED deve pensar uma estratégia. Marcos
Evangelista Alves disse que o ofício seria um “pontapé” inicial e Ângela Maria R.F. Barreto
avaliou  ser  pouco,  sendo  preciso  fazer  uma  mobilização,  chamada  aos  diretores  de
escolas e falar o que é o PME/BH. Acha que há necessidade de se fazer um chamamento
pela SMED e pelo CME/BH e pensar mais sobre o assunto. Marcos Evangelista Alves
comunicou que, desde já, via SMED, CME/BH e FMPE/BH seria enviado um ofício e se
pensar neste encontro no SINEPE ou no Teatro Francisco Nunes e lá falar e detalhar
sobre a importância do PME/BH. Maria das Graças Lima avaliou ser fundamental que
todos conheçam o plano e considera um chamamento e uma conversa privada boas
estratégias, mas acha que o quanto antes enviar o ofício, melhor. Rui César Resende de
Souza avaliou ser esta uma ação inicial afirmativa, propositiva e muito importante para
que, posteriormente, novas ações sejam tomadas e o coordenador Marcos Evangelista
Alves disse que enviará o ofício a todos para validação. Elias José L. de Freitas falou que
a secretaria executiva irá encaminhar os indicadores aos GTs para que tenham a visão se
o cumprimento das estratégias do PME/BH estão adequados ou não e que em janeiro
deve  ser  elaborado  o  relatório  anual  de  monitoramento  do  PME.  Disse,  ainda,  que
existem temáticas  sem representação -  Educação  Integral  e  Gestão  Democrática  -  e
perguntou se alguns dos presentes poderiam compor os GTs. Ângela Maria R.F. Barreto
pediu que acrescentasse Vera Lúcia Otto Diniz no GT referente à Educação Infantil  e
Maria das Graças Lima contou que geralmente a UNCME compõe a temática Gestão
Democrática, se comprometendo a falar com Galdina de Souza Arrais para verificação de
disponibilidade para composição deste GT. O coordenador comunicou que haverá uma
confraternização conjunta com o CME/BH e o Conselho do FUNDEB/BH no dia 14/12 às
20h, convidando todos à participação. Em seguida, passou ao segundo ponto da pauta
relatando que, de acordo com sua experiência em diagramação, acredita que a proposta
inicial  da  cartilha  no  formato  “caderninho  de  bolso”  ficaria  muito  grande  devido  ao
quantitativo de páginas e sugeriu que a Assessoria de Comunicação da SMED fizesse a
diagramação com a logomarca do Fórum. Disse que seria enviado para a comunidade
escolar por e-mail e que esta proposta não descarta a cartilha “de bolso”, mas deve-se
estudar uma forma de custeio pelas instituições. Sugeriu, também, divulgação do PME/BH
via  cartaz,  no  tamanho  A3,  relatando  que  foi  um ótimo meio  de  comunicação  do  1º
Congresso de Boas Práticas dos Profissionais da Rede Municipal de Educação de Belo
Horizonte, e anunciou que poderiam produzir também um marcador de livro, sendo que a
SMED arcaria com a impressão do marcador e do cartaz para o município e Lucas Reis
Ávila arcaria com o cartaz para as escolas particulares, no que ele concordou. Soraia
Feliciana Mercês sugeriu  a divulgação do cartaz em outros espaços como museus e
instituições parceiras, além das escolas. Edson Miguel Barcelos sugeriu que a divulgação
do PME/BH ocorresse via audiência pública, em dia escolar e no final do período letivo.
Vera  Lúcia  Otto  Diniz  disse  que uma ótima estratégia  é  a  divulgação em ônibus,  no
formato jornal. O coordenador Marcos Evangelista Alves apresentou o cartaz pedindo a



análise dos membros e Soraia Feliciana Mercês avaliou ser um início de diálogo com a
população da cidade, sendo leve, em blocos e de rápida leitura, considerando-o ótimo. O
coordenador falou que eventos com ampla divulgação para atrair e mobilizar um público
maior devem ser  feitos em espaços como UEMG, UFMG, Câmara Municipal  de Belo
Horizonte. Darci Viveiros Cruz anuciou que a Câmara Municipal de Belo Horizonte propôs
várias  audiências  públicas  esse  ano  e  o  coordenador  disse  que  está  à  disposição.
Lembrou  que  a  última  audiência  pública  (25/10)  foi  desmarcada  e  solicitou  à  Darci
Viveiros Cruz que levasse a ideia aos vereadores. Complementou dizendo que no âmbito
geral é preciso maior sensibilização e movimento na educação. Lucas Reis Ávila disse
que a  vereadora  Cida Falabella  pode fazer  esse chamamento.  Vera  Lúcia  Otto  Diniz
sugeriu  mobilização  no  1º  Congresso  de  Boas  Pŕaticas  dos  Profissionais  da  Rede
Municipal de Educação de Belo Horizonte e Marcos Evangelista Alves disse que o referido
congresso  contará  com  600  participantes,  sendo  esta  uma  boa  oportunidade  para
divulgação do PME/BH. Veria a possibilidade de entrega dos cartazes e marcadores de
livro  e informou que a  Secretária  Municipal  de  Educação,  sra.  Ângela  I.L.  de  Freitas
Dalben está mobilizando as diretorias e assessorias da SMED para que todas as ações
realizadas  estejam em diálogo  com o  PME/BH,  o  que  tem dado  certo.  Em seguida,
passou ao tercerio ponto da pauta e Vanessa Márcia da Cunha apresentou o calendário
proposto  para  as  sessões  plenárias  em  2019.  Maria  das  Graças  Lima  disse  que  a
representante titular da UNCME, Galdina de Souza Arrais,  não poderá comparecer às
reuniões  nas  datas  propostas  e  Vanessa  Márcia  da  Cunha  explicou  que  já  foi  feita
consulta para mudança de dia de plenária, mas a maioria dos votos foi para o mesmo dia.
Soraia Feliciana Mercês recomendou que Galdina de Souza Arrais enviasse um e-mail
explicando o motivo da impossibilidade de comparecimento para que sensibilizasse os
demais  membros  e  Márcia  de  Fátima N.  Cruz  avaliou  ser  interessante  rever  a  data.
Decidiu-se fazer nova consulta para o dia das plenárias em 2019 e, após o resultado,
encaminhamento do calendário. Maria das Graças Lima convidou a todos para o Encontro
da Equipe do ProBNCC junto ao CEE e UNCME para entrega de documento currículo da
Educação Infantil e Ensino Fundamental de Minas Gerais no Hotel Dayrell, dia 11/12. Às
vinte horas e vinte e seis minutos (20h26min), o coordenador agradeceu a presença de
todos e encerrou a  reunião.  O registro  da  sessão plenária  foi  realizado por  Vanessa
Márcia da Cunha.

 


