
ATA  FÓRUM MUNICIPAL PERMANENTE DE EDUCAÇÃO DE BELO HORIZONTE

REGISTRO DA SESSÃO PLENÁRIA DE 22 DE NOVEMBRO DE 2017

Aos vinte  e dois  (22)  dias  do mês de novembro de 2017,  às dezenove horas  e oito
minutos (19h08min)  instalou-se a reunião ordinária do Fórum Municipal Permanente de
Educação de Belo Horizonte, com a seguinte pauta: 1- Informes; 2- CONAPE e CONAE,
3- Adesão  à  Assistência  Técnica  para  Monitoramento  e  Avaliação  dos  Planos  de
Educação;  4- Calendário  de  formação  para  o  Monitoramento  do  Plano  Municipal  de
Educação. A reunião contou com a presença dos seguintes membros: Edna M. Borges,
Maria de Fátima M. de Aguiar, Andréa M.O. Chelles, Leonardo T.L. Rocha, Márcia de
Fátima N. Cruz, Rui César Resende de Souza, Guiomar M.J.L. Lara, Soraia F. Mercês,
Ângela M.R.F. Barreto, Vera L. O. Diniz, Lucas J. M. Alves, Moacir G. Marinho, Girlaine F.
Oliveira, Liliana S.S. Silveira, Cláudia L. da Costa, Paulo H. S. Fonseca, Dulcinéia de O.
Carvalhaes, Valéria P.M. Gonçalves, Galdina de S. Arrais, Maria das Graças Lima e Edson
M. Barcelos. Os membros do FMPE-BH Clarice B. Linhares, Marcelo M. de Oliveira, Ana
Paula  S.  Hilário,  Welessandra  A.  Benfica,  José  Álvaro  P.  da  Silva,  Inês  M  de  C.
Campolina, Keyla M.F.M. de Melo e Naila G. Mourthé tiveram suas ausências justificadas.
Contou, ainda,  com a presença dos seguintes convidados: Diego R.R. Freitas, Geralda A.
do C. Schyra, Neuma S. Rodrigues e Vanessa M. da Cunha e Ronam M.D. Rios como
componentes  da  Secretaria  Executiva  do  FMPE-BH  e  CME-BH,  respectivamente.  A
coordenadora Edna M. Borges iniciou cumprimentando os presentes e dizendo que as
reuniões são bimestrais e esta é a última reunião do ano de 2017. Haverá o recesso do
Natal e o recomeço das atividades dar-se-ão no início do ano letivo de 2018. Agradeceu a
presença dos convidados para esta reunião e pediu que as pessoas se apresentassem
rapidamente por haverem novos componentes na Secretaria Executiva do FMPE-BH e
CME-BH e convidados. Após as apresentações, apresentou a pauta e passou a palavra
para Maria de Fátima M. de Aguiar, que explanou sobre o informe Eleição de Pais para
compor o FMPE-BH e também para integrar o Conselho de Alimentação Escolar (CAE):
Através de oficio, o CAE enviou sua demanda, uma representação/indicação de pais ou
representantes legais dos estudantes da RME de BH para compor seu Conselho. Assim,
tendo o propósito de assegurar a composição do segmento pais para o FMPE-BH e para
o CAE, foi agendada Assembleia para o dia 02/12/2017, para que se pudesse efetivar a
indicação  desses  nomes  como  representantes  das  referidas  instâncias.  Foi  enviada
correspondência para todos os delegados do segmento pais (recorte feito) que estavam
inscritos e participaram da VIII Conferência Municipal de Educação; para pleitearem uma
vaga de titular e uma vaga de supente existente em cada uma das referidas instâncias.
Dessa  forma,  o  mesmo  período  será  aproveitado  para  realização  da  composição  do
FMPE-BH (discussão sobre o que é o fórum, qual sua atribuição, a responsabilidade dos
pais nessa participação e nessa composição) e do CAE, porém, em assembleias/horários
diferentes.  Assim que for  finalizada essa eleição,  iniciará  a  etapa do CAE;  onde sua
equipe falará um pouco sobre este conselho, que é importante para a educação. Existe
vaga para um titular e um suplente. Esta indicação não podia ultrapassar este ano, então,
fica o convite para que todos estejam presentes nesta data. Edna M. Borges reforçou o
convite para aqueles que estão em contato com pais para participarem dessa eleição e
também para atender a demanda do CAE; pediu apoio e colaboração para divulgação
entre pais conhecidos e amigos. Passou, então, para o primeiro ponto de pauta: CONAPE
e CONAE. Informou que recebeu um ofício circular do FNE no dia 30/10/17, comunicando
sobre  a  próxima  CONAE e  que  teve  dúvidas  a  esse  respeito  pelo  fato  de  já  existir
agendamento para a CONAPE. Seriam duas(2) conferências? Com intuito de esclarecer
suas dúvida e entender esse movimento, conversou com Galdina Arrais e a convidou para
explicar  sobre esse assunto,  já que a mesma acompanha este movimento no âmbito



estadual. Em seguida, Galdina Arrais iniciou informando que os membros da UNCME,
UNDIME e  outras  instâncias  julgaram  importante  permanecer  no  Fórum Nacional  de
Educação  porque  foi  um  espaço  conquistado,  mas  que  também  acompanhariam  a
Conferência  Popular.  Entenderam  que  não  aconteceria  a  Conferência  Nacional  no
primeiro momento, mas decidiram que vão participar porque está prevista em lei e tiraram
delegados  tanto  para  a  CONAPE  quanto  para  a  CONAE.  Passou  então,  para  a
apresentação em que explanou sobre: 1- Documento referência (9 eixos, enfatizando o
nono  eixo  -  proposta  da  Secretaria  de  Estado  da  Educação);  2-  importância  da
conferência; 3- Fórum Estadual de Educação; 4- participação – direito humano - FNPE e
CONAPE  2018;  5-  Fórum  e  Conselho;  6-  Gestão  democrática;  7-  Monitoramento.
Continuou dizendo que a CONAPE é uma realidade, que está acontecendo em vários
espaços e é um local de diálogo, de participação. O município de Belo Horizonte optou
por fazer a Conferência Municipal de Educação e saiu à frente do estado porque realizou
nos  meses  de  junho,  julho  e  agosto.  Acredita  que  foi  um  desafio,  um  ato  político
importante e de muita coragem. Quanto à CONAE, relatou que foram surpreendidos e
informados  que  o  Ministério  vai  disponibilizar  cerca  de  oitocentos  mil  reais
(R$800.000,00)  para  cada  município  do  estado  de  Minas  Gerais  para  Conferência
Estadual que ocorrerá em março de 2018, e que os delegados já eleitos virão para a
Conferência Estadual  de Educação.  CONAPE está prevista  para abril  e CONAE para
novembro. Diego Freitas complementou dizendo que há sinalizações de que os valores
(R$800.000,00) são insuficientes, muito aquém do que historicamente acontecia, mas os
recursos são apenas para organizar a etapa estadual e que há insegurança se realmente
a Conferência Estadual irá acontecer, porque estamos em um momento de instabilidade.
Por issso a CONAPE foi uma decisão acertada. Afirmou que participarão em ambas as
conferências (CONAPE, CONAE) se vierem a acontecer. Galdina Arrais comunicou que a
proposta  é  utilizar  este  recurso  para  a  conferência  estadual.  Paulo  H.S.  Fonseca
posicionou-se dizendo que essa é uma questão preocupante, sendo importante fortalecer
as  regionais  e  que  a  cobrança  aos  municípios  para  que  propiciem  condições  aos
participantes de irem à etapa estadual. Perguntou se realmente a CONAE vai ocorrer, por
ser ano eleitoral e existir um calendário eleitoral. Questionou sobre o comprometimeto dos
candidatos  à  proposta  de  educação  popular.  Galdina  Arrais  respondeu  à  questão
esclarecendo que é responsabilidade do município arcar com despesas para participação
de conferência territorial. E continuou relatando sobre as Pré-conferências da CONAE que
não aconteceram e sobre: o papel do fórum e do conselho, o pacto com o direito dos
estudantes,  a  importância  do  movimento  interno,  externo,  a  gestão  democrática,  os
monitores (conselheiros), financiamento, a responsabilidade do município administrativa e
pedagógica e o monitoramento. Finalizou agradecendo a todos. Edna M. Borges solicitou
que os presentes discutissem sobre as Conferências, opinassem quanto às participações:
participação em somente uma (estadual), nas duas (estadual e nacional) ou se  a decisão
seria futura após acompanhamento; ou seja, participação na conferência estadual e após
pauta-se um debate no Fórum para se decidir qual posição tomar acerca da conferência
nacional. Edson M. Barcelos opinou ser interessante acompanhar e ver a necessidade ou
não de participar das duas conferências, acha prudente decidir futuramente. Valéria P.M.
Gonçalves  disse  que  Galdina  Arrais  deixou  claro  em sua  exposição  que  são  etapas
diferentes; a CONAPE é uma conferência popular e a CONAE, até então, foi convocada
pelo  MEC.  Acha  que  tem-se  que  participar  da  conferência  popular  e  levar  as
considerações  obtidas  para  serem  defendidas  na  conferência  nacional;  não  vê
contradição, pelo contrário,  acha que são processos e espaços democráticos. Galdina
Arrais enfatizou que os delegados tirados nas conferências territoriais são os mesmos que
participarão da conferência do MEC (nacional).  Na verdade, os delegados vão abrir  o
espaço,  demarcar  território  na  conferência  custeada  pelo  governo  federal.  Soraia  F.
Mercês endossou a fala de Valéria P.M. Gonçalves. Rui C.R. de Souza também endossou



as palavras de Valéria P.M. Gonçalves e de Galdina Arrais. Diego R.R. Freitas manifestou-
se  dizendo  que  um ponto  importante  é  a  legitimidade  da  CONAPE;  como a  mesma
mobilizou os municípios (mais de 75% fizeram conferências); importante que fique claro
que o SIEPE (Sistema Integrado de Educação Pública) é uma forma de cooperação entre
entes federados, autônomos, entre estados e municípios e vice-versa e que os delegados
já estão preparados para a CONAE, se houver, e que devemos fazer a CONAPE. Neuma
S. Rodrigues perguntou se será aproveitado o documento da CONAPE na CONAE ou se
novo documento será  feito.  Galdina Arrais  respondeu que o foco é  a CONAPE e se
houver a CONAE em novembro de 2018, será outra discussão; que não se sabe, mas o
que  vai  prevalecer  serão  as  discussões/deliberações  das  conferências  municipal,
territorial e popular.  Paulo H.S. Fonseca opinou que se a CONAE ocorrer, acredita que
será após a eleição presidencial e que a realização ao término do ano foi proposital, com
os parcos recursos que se apresentam. Que a composição dos entes organizadores da
CONAE foi alterada, excluiu diversas entidades, o que faz com que a CONAPE seja mais
legítima que a CONAE. Acha importante ocupar todos os espaços mas acredita que a
prioridade é a CONAPE. Edna M. Borges disse que a fala de Galdina Arrais foi  boa,
esclarecedora; que ajudou bastante e acha que a não discussão do eixo 9 (documento
referência) na VIII  Conferência Municipal de BH é um problema. Pensa que devemos
convocar os delegados eleitos logo no início de fevereiro/março para discutir o eixo 9.
Galdina Arrais interpôs dizendo que o Fórum Estadual conversou a esse respeito e ficou
de tirar uma posição para ver como irão as propostas do eixo 9 de BH porque não existia
este eixo na época da VIII  Conferência Municipal  de BH. Mas que,  provavelmente,  o
Fórum Estadual vai dar um apoio à Belo Horizonte. Edna M. Borges acha interessante
reunir todos os delegados eleitos para discutir essas informações. Maria das Graças Lima
ressaltou que o documento discutido não é da CONAPE, e sim da CONAE. Galdina Arrais
afirmou que tal  documento vai  ser  discutido depois e as propostas tiradas irão como
anexo; que provavelmente será discutido com este fórum e, se necessário, depois será
aberta discussão a respeito dos eixos. Maria de Fátima M. de Aguiar explicou que em BH
há  cento  e  quarenta  (140)  delegados  e  uma  formatação  diferente  do  documento
referência com o documento da CONAPE. Dessa forma, é preciso estar atento porque as
propostas definidas na VIII Conferência Municipal de BH não vão aparecer como proposta
na Conferência Estadual.  Os delegados poderão apresentá-las como proposta aditiva.
Sugere que os delegados se encontrem antes da Conferência Estadual e estejam em
consenso,  alinhados sob as  mesmas premissas para  apresentação destas  propostas.
Valéria P.M. Gonçalves perguntou se as propostas existentes serão condensadas para
aparecerem na CONAE. Galdina Arrais respondeu que os eixos não são diferentes e
proposta é proposta, válidas e respeitadas, e irá ser colocada como tal. A preocupação é
que não existem propostas de BH para o eixo 9 (sistema público, integrado), e é este eixo
que engloba os demais eixos. Valéria P.M. Gonçalves disse ser sorte os integrantes do
Fórum  Estadual  serem  os  mesmos  do  Fórum  Municipal,  inclusive  Analise  Silva.
Complementou informando que no dia 27/11 uma equipe responsável pela CONAPE vai
se reunir em BH, na Federação dos Trabalhadores dos Estabelecimentos de Ensino, e
que acha interessante que alguém deste Fórum envie por e-mail estes questionamentos,
para que haja mais segurança na tomada de decisões. Edna M. Borges propôs teto para
o término da reunião às vinte e uma horas (21h) e seguiu para o terceiro ponto de pauta:
adesão à assistência técnica para monitoramento e avaliação dos planos de educação.
Comunicou  que,  no  dia  25  de  outubro,  a  SMED  recebeu  a  visita  da  avaliadora
educacional técnica, Geralda A. do C. Schyra, que veio discutir com o gabinete a adesão
ao  processo  de  assistência  técnica  para  o  monitoramento  do  PME. Informou  que  a
assistência  técnica  para  monitoramento  e  avaliação  dos  planos  de  educação  são
oferecidas pelo Ministério de Educação e Cultura (MEC) e Secretaria de Articulação com
os Sistemas  de  Ensino  (SASE).  Em seguida,  passou  a  palavra  para  o  Coordenador



Estadual da Rede de Assistência Técnica para Monitoramento e Avaliação dos Planos
Municipais  de  Educação  em  Minas  Gerais,  Diego  R.R.  Freitas,  para  que  explicasse
exatamente como é essa assitência técnica do MEC para que seja feito o monitoramento;
lembrando que na estrutura do FMPE-BH já  existem duas (2)  comissões e uma das
comisssões  é  exatamente  a  comissão  de  monitoramento  do  PME.  Complementou
dizendo que seria necessário discutir como se articularia esse trabalho, essa assistência
oferecida pelo MEC, com o trabalho da comissão de monitoramento do Fórum. Diego
R.R. Freitas agradeceu o convite e explanou sobre: a Rede dos Planos de Monitoramento
e  Avaliação;  a  importância  da  participação  dos  municípios;  o  foco  instrumental  da
assistência (técnico/prático); o monitoramento - parte da política pública, a gratuidade do
assessoramento, o respeito da autonomia de cada município, as metodologias propostas
(etapas): organização do trabalho, estudo do plano, monitoramento contínuo das metas e
estratégias,  avaliação  do  plano  periodicamente;  as  comissões  a  serem  instituídas
(coordenadora e equipe técnica) e suas funções. Finalizou elogiando o painel sobre as
metas  do  PME  exposto  na  sala  de  reuniões.  Disse  que  achou  bem  interessante  tal
exposição porque acredita ser importante visualizar o plano como um todo (visão geral),
sendo mais prático para implementação do PME. Sugeriu organizar o trabalho e estudar o
plano  para  evitar  atropelos  e  ansiedade,  podendo  esse  estudo  ser  feito  de  maneira
cronológica ou orçamentária. Com o trabalho em curso, passa-se para o monitoramento e
avaliação.  Complementou  dizendo  que  o  histórico  das  trajetórias  dos  planos  até  o
momento é o engavetamento dos mesmos e que hoje o plano está em movimento, o que
considera um ganho, grande avanço; esta reunião é uma prova do plano em movimento.
Passou,  então,  a palavra para Geralda A.  do C.  Schyra,  que falou sobre o papel  da
adesão; das fichas de monitoramento (A, B e C) a serem preenchidas; das comissões -
coordenadora e equipe técnica - a serem instituídas e a importância da publicação dos
atos  normativos/portarias.  Galdina  Arrais  interpôs  e  afirmou  que  acompanhou  a
elaboração dos planos e disse que existiam 25 avaliadores. Perguntou onde estava o
avaliador,  quando  Diego  relatou  que  alguns  planos  foram  elaborados por  um
especialista/consultor;  porque acha que é papel  do avaliador reportar os fatos para o
MEC, para as Secretarias existentes, é colaborar para que a lei se cumpra. Diego R.R.
Freitas respondeu que alguns planos foram feitos por consultores e complementou que o
avaliador muitas vezes reportava que o município estava avesso ao acessoramento, mas
que felizmente, foi  exceção (número bem pequeno);  que o MEC não se impõe, tenta
sensibilizar  mas  não  tem autonomia  e  reconhece que as  consultorias  continuam e o
avaliador tenta convencer os municípios.  Geralda A.  do C. Schyra respondeu que faz
relatórios e os envia ao coordenador. Galdina Arrais revelou que tem conhecimento de
município que não está se importando com o cumprimento das metas do plano. Diego
R.R.  Freitas  divulgou  que  as  instâncias  políticas  como  o  CME,  o  FMPE-BH  tem  a
prerrogativa  de garantir o cumprimento da lei - do plano; e que os relatórios feitos são
públicos mas não publicados; que podem ser publicizáveis se forem solicitados ao MEC.
Edna M.  Borges agradeceu as  presenças de Diego R.R.  Freitas  e Geralda  A.  do  C.
Schyra e leu na íntegra o documento de adesão, explicando a todos que a adesão só se
efetivaria quando a comissão coordenadora fosse publicada. Achou importante que as
pessoas  propusessem  os  representantes  das  instituições  que  compõem  a  referida
comissão:  SMED,  CME,  Fórum  Municipal  Permanente  de  Belo  Horizonte,  Câmara
Municipal de Belo Horizonte. Sugeriu os nomes Gilson Reis e Arnaldo Godoy como os
representantes da Câmara Municipal,  por  já  serem os representantes do FMPE-BH e
Analise Silva, a coordenadora da comissão especial de monitoramento e sistematização
(CEMS), como representante do Fórum Municipal Permanente de Belo Horizonte e abriu
à indicação do suplente desta instância. Diante da urgência e pelo fato desta reuniao ser
representativa,  pede  a  indicação/composição  do  outro  representatne  do  Foŕum  para
compor a comissão coordenadora. Os seguintes membros se disponibilizaram: Galdina



Arrais, Paulo H.S Fonseca e Rui César R. de Souza. Votaram somente os titulares e, no
caso de titulares ausentes, os suplentes puderam votar. Obteve-se o seguinte resultado:
Galdina Arrais – 1 voto; Rui César R. de Souza – 6 votos; Paulo H.S. Fonseca – 5 votos;
Abstenções – 1. SUPLENTE eleito: Rui César R. de Souza. Finalizadas as votações, a
reunião foi encerrada às 21h10min por Edna M. Borges. O registro da Sessão Plenária foi
realizado pela Secretaria  Executiva do Fórum Municipal  Permanente de Educação de
Belo Horizonte.

                                                                                                                              
 


