
ATA  FÓRUM MUNICIPAL PERMANENTE DE EDUCAÇÃO DE BELO HORIZONTE

REGISTRO DA SESSÃO PLENÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL DE
MONITORAMENTO E SISTEMATIZAÇÃO DE 16 DE MAIO DE 2018

Aos  dezesseis  (16)  dias  do  mês  de  maio  de  2018,  às  dezenove  horas  e  dezessete
minutos  (19h17min)  instalou-se  a  reunião da Comissão Especial  de  Monitoramento  e
Sistematização (CEMS) do Fórum Municipal Permanente de Educação de Belo Horizonte,
com a seguinte pauta: Monitoramento e Sistematização do Plano Municipal de Educação
de Belo Horizonte (PME-BH). A reunião contou com a presença dos seguintes membros:
Maria de Fátima M. de Aguiar, Rui César R. de Souza, Soraia F. Mercês, Ângela M.R.F.
Barreto, Lucas J. M. Alves, Edson M. Barcelos, Analise de Jesus da Silva, Roberta da
Costa Lopes Nora, Moacir Gonçalves Marinho e Cláudia Lopes da Costa. Os integrantes
Joel Dias de Rezende Júnior, Naila G. Mourthé, Thiago Alves da Silva Costa, Ana Paula
Simões Hilário e Graciane A.C.D. Costa tiveram suas ausências justificadas. Participaram
como  convidadas,  as  representantes  da  Secretaria  Municipal  de  Educação  (SMED),
Adriana Sayar, Maria do Socorro Lages e Edmary Tavares e, como Secretaria Executiva,
Elias José Lopes de Freitas e Vanessa M. da Cunha, conforme lista de presença anexa.
Maria de Fátima M. de Aguiar, suplente,  representante do Poder Executivo Municipal,
iniciou os trabalhos explicando o chamado para esta reunião devido à importância da
Comissão Especial de Monitoramento e Sistematização deste Fórum, que tem a tarefa de
monitorar  e  avaliar  o  Plano  Municipal  de  Educação  de  Belo  Horizonte  (2016-2026).
Lembrou  que  a  Comissão  foi  definida  em  reunião  do  pleno,  como  a  Comissão
Coordenadora do Monitoramento e Sistematização do PME-BH, pela SMED. Informou,
através da leitura da Portaria SMED nº 317/2017 o nome dos componentes da CEMS e
destacou as atribuições de tal comissão no art. 3º da referida Portaria. Esclareceu que,
ela mesma e Analise de Jesus da Silva são as coordenadoras desta Comissão, como
representantes  do  poder  Público  Municipal  e  representante  da  Sociedade  Civil,
respectivamente;  e  que  Paulo  Henrique  S.Fonseca  e  Gilka  M.Morais  Oliveira  como
coordenadores da Comissão Especial de Mobilização e Divulgação (CEMD), sendo que a
última  será  substituída.  Complementou  dizendo  que  existem  muitos  desafios
considerando que as funções desta Comissão são densas, incluindo a articulação entre a
própria Comissão; ainda, dentro da grande tarefa de monitoramento e sistematização tem
que haver articulação com Equipes Técnicas que fornecerão os dados em relação à Rede
Municipal  de Educação de Belo Horizonte,  além de outras redes de ensino;  e  que a
Equipe Técnica da SMED já foi constituída; fazendo parte dela membros: da Diretoria de
Planejamento,  Orçamento  e  Finanças,  da  Assessoria  de  Avaliação  Educacional,  da
Assessoria  de  Monitoramento  de  Projetos,  da  Assessoria  de  Sistemas e  Informações
Educacionais,  da  Diretoria  de  Desenvolvimento  Profissional  e  do Gabinete  da SMED.
Maria de Fátima M. de Aguiar lembrou que no §3º do art. 6º da Lei nº 10.917, de 14 de
março de 2016, que aprova o PME, trata dos períodos de avaliações deste plano a serem
considerados e que tem-se que ter sistematização de todas as metas; nesse intervalo
tem-se as ações que tem que ser construídas, para alcançar os resultados em até quatro
(4)  anos.  Necessita-se,  também, construir  calendário  dessas avaliações.  Descreveu a
organização  das  metas  em  oito  (8)  grandes  grupos  com  as  seguintes  temáticas:
Educação Infantil,  Educação de Jovens e Adultos, Ensino Fundamental,  Pessoas com
deficiência,  Avaliação  Externa,  Educação  Superior,  Valorização  do  Magistério,
Financiamento e apresentou proposta inicial de metodologia que seria trabalhar com os
grandes temas e esta comissão se dividir em oito (8) grupos e empenhar-se no estudo
das  metas  e  estratégias  (identificação  de  prazos  que  já  venceram  e  prazos
intermediários). Explanou que trabalhar coletivamente é difícil; este grupo é grande e por
isso pensou-se em dividir o trabalho em pequenos grupos, sendo que a Equipe Técnica



da SMED auxiliará no que diz respeito a dados da Rede Municipal de Belo Horizonte. Que
é necessário,  ainda, capturar as informações das redes privada e estadual.  Lembrou,
também, que a representatividade do Estado compõe a outra Comissão deste Fórum, e
que, talvez haja a necessidade de se refazer essa organização das comissões. Falou,
inclusive, que há a necessidade de se definir o prazo das grandes avaliações a serem
realizadas em Conferências, em intervalo de até quatro (4) anos num período de dez (10)
anos. Ângela M.R.F. Barreto concordou com a divisão proposta porque acha que a tarefa
a ser  realizada  é  muito  grande.  Acredita  que pode-se  dividir  as  metas  por  níveis  de
modalidade, sendo que os eixos transversais (Financiamento e Valorização do Magistério)
envolvem todas as metas e é necessário iniciar esse trabalho e avaliá-lo. Maria de Fátima
M. de Aguiar disse que precisariam pensar em quais intervalos de tempo trabalhariam
entre 2016 e 2026 (10 anos). Edson M. Barcelos falou que a proposta do plano é que
houvesse avaliação anual,  inclusive  com Audiência  Pública  e  Maria  de  Fátima M.  de
Aguiar respondeu que é a sistematização que se apresenta para a sociedade. Edson M.
Barcelos disse que está preocupado em saber o que está sendo feito, que não se pode
esperar  quatro  (4)  anos.  Analise de Jesus da Silva  explicou o que seriam os prazos
intermediários das estratégias e disse que tem-se que chamar e informar a população, via
Audiência Pública, anualmente; mas as grandes avaliações podem ser realizadas dentro
de um período de dez (10) anos e em Conferências. Edson M. Barcelos opinou sobre a
necessidade de se ter muita gente trabalhando, ou seja, ter que se fazer muitas frentes ao
mesmo tempo. Maria de Fátima M. de Aguiar avaliou que se fizerem um esforço grande
podem apresentar dados na IX Conferência Municipal de Educação de Belo Horizonte,
em 2019. Quanto aos grupos de trabalho, ela acredita que se formar trios seria bom, mas
parece não haver outra alternativa, senão a formação de duplas; devido ao número de
componentes  da CEMS.  Ângela  M.R.F. Barreto  avaliou  ser  necessário  arrebanhar  os
suplentes para auxiliar nas tarefas e perguntou como se dará o trabalho junto à Equipe
Técnica da SMED. Maria de Fátima M. de Aguiar respondeu que a Equipe Técnica da
SMED já está pensando em como capturar os dados e que precisam se reunir com esta
Comissão, sugerindo uma reunião para o dia 13/06; em que estes grupos de trabalho já
trariam informações e fariam interlocução com tal equipe. Edson M. Barcelos avaliou que
foi bem lembrado chamar os suplentes para também compor o grupo de trabalho. Maria
de Fátima M. de Aguiar mencionou que os suplentes devem ser envolvidos, assim como
os titulares ausentes; e que, talvez, a CEMD também. Analise de Jesus da Silva falou que
deve-se “centrar fogo” em trazer os titulares não presentes. Acha que a CEMD tem que
começar  a  trabalhar  agora  para  a  organização  (regimento,  espaço,  etc)  da  próxima
Conferência. Maria de Fátima M. de Aguiar listou as temáticas do PME-BH no quadro e
perguntou a cada um sua opção de trabalho por  tema;  apresentando-se da seguinte
forma: Educação Infantil: Moacir Gonçalves Marinho, Edson M. Barcelos e Ângela M.R.F.
Barreto; Pessoa com Deficiência: Rui César R. de Souza e Moacir Gonçalves Marinho;
Educação de Jovens e Adultos: Soraia F. Mercês e Lucas J. M. Alves; Educação Superior:
Analise de Jesus da Silva e Welessandra A. Benfica; Ensino Fundamental: Roberta da
Costa Lopes Nora e Joel Dias de Rezende Júnior; Valorização do Magistério: Cláudia
Lopes da Costa e Valéria Peres M. Gonçalves. Maria de Fátima M. de Aguiar avisou que
este Fórum chamaria as pessoas que não se manifestaram para complementar o quadro
e entregou o material produzido (formulários) referente a cada temática. Adriana Sayar se
apresentou como Equipe Técnica - Assessoria de Monitoramento de Projetos e perguntou
como este  grupo será  demandado.  Maria  de  Fátima M.  de  Aguiar  respondeu  que  já
realizou reunião com a Equipe Técnica da SMED e que já estão pensando essa logística,
colocando  à  disposição  a  Secretaria  Executiva  do  Fórum  para  fazer  interlocução  e
disponibilizar  o  espaço.  Analise  de  Jesus  da  Silva  falou  que  no  intervalo  entre  uma
Conferência e outra do Fórum, tem-se a especificidade das Conferências do Sistema, que
referem-se  à  Rede  Municipal  de  Educação  de  Belo  Horizonte,  Rede  Conveniada  e



Privada. Maria de Fátima M. de Aguiar informou as datas previstas para as Conferências
do Sistema: 2019, 2021, 2023 e 2025 e anotou as datas propostas para as Conferências
de Avaliação do PME: 2016, 2020, 2023 e 2026. Reafirmou o grande desafio referido pela
professora  Analise  de  Jesus  da  Silva  considerando  que  no  PME-BH tem-se  grandes
categorias. Recordou que o CME-BH é recomposto a cada dois (2) anos, significando que
tem-se que analisar as datas propostas; pensar se promoverão Conferências integradas
ou  separadas;  como ocorrerá  essa  organização.  Ângela  M.R.F. Barreto  sugeriu  2020
como primeira data alegando considerar o primeiro trabalho como o mais difícil para se
montar toda a sistemática; acha 2019 muito próximo. Analise de Jesus da Silva avaliou
não ser possível realizar as Conferências juntas pelo fato da Rede Municipal ser muito
grande, e deu o exemplo de um caso ocorrido na última Conferência Municipal em que
um pai de aluno da rede privada se manifestou dizendo parecer que ele era um convidado
e não partícipe. Emitiu opinião falando que as Conferências devem ser separadas. Maria
de Fátima M. de Aguiar disse que há tempo para se pensar sobre os prazos, como se
organizar, gastos, mobilização e sugeriu marcar a próxima reunião desta Comissão para o
dia 13/06 com o intuito de retomarem esta conversa já com os formulários propostos
preenchidos.  Após algumas manifestações,  a reunião foi  marcada para o dia  27/06 e
acordado que a Secretaria Executiva enviaria os contatos dos membros para todos os
representantes do Fórum. Rui César R. de Souza e Analise de Jesus da Silva explanaram
sobre a Conferência Nacional Popular de Educação (CONAPE 2018), que ocorrerá em
Belo Horizonte nos dias 24,  25 e 26/05 e convidaram todos à participação.  Maria  de
Fátima M. de Aguiar agradeceu e encerrou a reunião às vinte horas e quarenta minutos
(20h40min).  O registro  da Sessão Plenária  foi  realizado pela  Secretaria  Executiva  do
Fórum Municipal Permanente de Educação de Belo Horizonte.


