
ATA  FÓRUM MUNICIPAL PERMANENTE DE EDUCAÇÃO DE BELO HORIZONTE

REGISTRO DA SESSÃO PLENÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL DE MOBILIZAÇÃO E
DIVULGAÇÃO DE 06 DE AGOSTO DE 2018

Aos seis (06) dias do mês de agosto de 2018, às dezesseis horas e dezessete minutos
(16h17min)  instalou-se  a reunião da Comissão Especial  de  Mobilização e  Divulgação
(CEMD) do Fórum Municipal Permanente de Educação de Belo Horizonte, com a seguinte
pauta: 1- Eleição da Coordenação da Comissão Especial de Mobilização e Divulgação; 2-
Remanejamento  de  membros  para  Comissão  Especial  de  Monitoramento  e
Sistematização  (CEMS);  3-  Discussão  sobre  a  confecção  da  Cartilha  do  PME-BH.  A
reunião contou com a  presença dos  seguintes  membros:  Paulo  Henrique S.Fonseca,
Galdina de Souza Arrais,  Márcia de Fátima N. Cruz e Maria de Fátima M. de Aguiar.
Participou como  Secretária Executiva, Vanessa M. da Cunha, conforme lista de presença
anexa. Paulo Henrique S.Fonseca iniciou dizendo que dois (2) membros devem compor a
Coordenação desta Comissão, um da sociedade civil  e um gestor;  e ele representa a
sociedade civil. Falou que já comentou com Denize Assunção para ela fazer parte desta
Comissão. Maria de Fátima M. de Aguiar relatou que não há representante da SMED
além  dela,  neste  momento,  sendo  a  Coordenadora  da  CEMS;  e  comentou  sobre  a
composição do Fórum. Disse, ainda, que alguns integrantes não estão comparecendo às
reuniões tendo sido enviada carta registrada às Instâncias solicitando a substituição dos
mesmos. As cartas retornaram das seguintes instâncias: União Nacional dos Estudantes
(UNE)  e  Associação  Metropolitana  dos  Estudantes  Secundariestas  da  Grande  Belo
Horizonte (AMES-BH). Márcia de Fátima N. Cruz avaliou ser preciso fazer sensibilização
para  o  comparecimento  das  pessoas  às  reuniões  e  não  mobilização.  Complementou
dizendo que estão interessados para além do comparecimento, que os estudantes atuem
com paixão. Galdina de Souza Arrais sugeriu contatar o Fórum Estadual para encontrar
os integrantes das referidas instâncias e informou que já falou com Denize Assunção e a
mesma fará parte desta Comissão. Mencionou que os demais membros deste Fórum que
não compõem nenhuma comissão devem fazer sua opção por uma delas. Paulo Henrique
S.Fonseca sugeriu que fique como primeiro ponto de pauta da próxima reunião desta
Comissão, o indicativo de Denise Assunção para a Coordenação. A secretária executiva
informou que já houve o remanejamento de dois membros desta comissão para a CEMS,
via telefone. Acordou-se em verificar se estes dois membros gostariam de permanecer
nas duas comissões deste Fórum. Paulo Henrique S.Fonseca passou para o último ponto
da pauta informando que não verificou sobre a cartilha. Galdina de Souza Arrais disse que
gosta do modelo de cartilha para o Plano Nacional, um “caderninho de bolso”, que deveria
ser entregue a cada diretor de Escola. Márcia de Fátima N. Cruz sugeriu que tal material
fosse disponibilizado pela Internet. Maria de Fátima M. de Aguiar perguntou se seria uma
cartilha do PME-BH ou do Fórum e Galdina de Souza Arrais respondeu que seria do
Fórum  apresentando  o  PME-BH  onde  as  pessoas  saberão  que  existe  um  órgão
responsável pela Educação e um Plano Municipal de Educação de Belo Horizonte. No
verso seriam colocadas as logomarcas das trinta (30) instituições parceiras que compõem
o Fórum, sendo um documento de todos. Disse que é preciso verificar quem poderia
imprimí-lo. Maria de Fátima M. de Aguiar falou que se o material estiver pronto, pode-se
verificar a possibilidade da SMED fazer a impressão e que esta comissão deve propor
uma  outra  comissão  para  começar  a  pensar  a  Conferência  de  2019;  qual  local  de
realização,  qual  metodologia  utilizar, como fortalecer  as Pré-Conferências,  verificar  os
Anais do Evento Integrado: VIII Conferência Municipal de Educação de Belo Horizonte e
Etapa Municipal da CONAE 2018, como podem organizar para que as duzentos e setenta
e quatro (274) estratégias do PME-BH sejam avaliadas. Explicou que as metas estão
divididas em 8 temáticas, sendo elas: Educação Infantil, Ensino Fundamental, Pessoas



com  Deficiência,  Educação  de  Jovens  e  Adultos,  Educação  Superior,  Valorização  do
Magistério e Formação dos Profissionais de Ensino, Avaliação Externa e Financiamento;
com indicação de um aumento de mais três (3) temáticas, sendo elas: Ensino Médio,
Educação  Integral  e  Gestão  Democrática.  Informou  que  no  dia  19/07/18  houve  uma
Audiência Pública sobre o PME-BH, de autoria da vereadora Cida Falabella que contou
com a presença do vereador Gilson Reis, algumas pessoas da própria Câmara Municipal
de Belo Horizonte e uma mãe de estudante, estando assim, esvaziada. Relatou que foi
questionado o andamento dos trabalhos de monitoramento do plano e lembrou que os
dois vereadores são membros deste Fórum; mas ausentes das reuniões. Relatou que
Gilson Reis sugeriu a organização de um Seminário sobre o PME-BH e que verificaria se
ele poderia falar sobre isso em sessão plenária do Fórum. Márcia de Fátima N. Cruz
expôs sua preocupação da convocação ter sido enviada na véspera. Acredita que há uma
“nuvem negra” em todo o mundo, não só na Educação e que poucas pessoas estão
abarcando muitas coisas ao mesmo tempo. Disse que a incomoda reuniões “a toque de
caixa”,  sem organização, com poucas pessoas participando e avaliou que Gilson Reis
aproveitou o aparato (TV) na Audiência para falar sobre resultados do PME-BH. Maria de
Fátima M. de Aguiar explicou que o convite aos membros do Fórum foi encaminhado com
pouca antecedência porque devido à data de realização, foi cogitada remarcação de nova
data.  Galdina  de  Souza  Arrais  avaliou  que  os  Coordenadores  do  Fórum  devem
acompanhar Maria de Fátima M. de Aguiar nas próximas Audiências Públicas, o que foi
referendado por Paulo Henrique S.Fonseca Disse, ainda, que gostaria de ter acesso aos
telefones  dos  componentes  desta  comissão  e  a  secretária  executiva  informou que  já
enviou os contatos de todos os membros do Fórum, para conhecimento. Paulo Henrique
S.Fonseca sugeriu: criar um grupo de WhatsApp para que se comunicassem com mais
facilidade e trazer a cartilha já diagramada para a próxima reunião do dia 22/08. Maria de
Fátima M. de Aguiar mencionou a necessidade de autorização das pessoas para se criar
o  grupo  do  WhatsApp.  Galdina  de  Souza  Arrais  avaliou  ser  necessário  submeter  à
plenária o “caderninho de bolso”, para validação; propondo que ele fosse composto pela
lei de criação do Fórum e o PME-BH, com uma foto que represente o município na capa e
as logomarcas da instâncias parceiras do Fórum na contracapa. Maria de Fátima M. de
Aguiar sugeriu colocar alguma mensagem sobre o Plano Municipal, uma apresentação,
missão e foto de estudantes, seguindo o modelo do Caderno de Subsídios do CME-BH.
Perguntou se Paulo Henrique S.Fonseca tem o contato de Clarice Barreto Linhares e
pediu  que  ele  a  contatasse,  justificando  a  marcação  desta  reunião  diante  da
disponiblidade dela, que não compareceu. Sugeriu, ainda, levar proposta ao pleno acerca
de  quantitativo  de  pessoas  para  compor  uma  comissão  provisória  com  objetivo  de
organizar a Conferência, dizendo que a comissão de mobilização tem uma finalidade e a
de organização, outra. Galdina de Souza Arrais disse que pode-se criar uma comissão de
trabalho  formada  por:  Smed,  CME-BH  e  Fórum.  Após  discussões  definiu-se  por  4
componentes de cada instância, a Secretária de Educação, a Presidente do CME-BH e a
Coordenadora do Fórum, totalizando 15 pessoas. Maria de Fátima M. de Aguiar  relatou
que os encaminhamentos seriam: levar as questões discutidas para plenária, a conversa
com Denize Assunção, a discussão da cartilha, se possível com protótipo. Paulo Henrique
S.Fonseca informou que já solicitou os contatos da AMES e UNE, finalizou dizendo que
marcarão as próximas reuniões no pleno e encerrou esta sessão às 17h30min. O registro
da  Sessão  Plenária  foi  realizado  pela  Secretaria  Executiva  do  Fórum  Municipal
Permanente de Educação de Belo Horizonte.

 


