
ATA  FÓRUM MUNICIPAL PERMANENTE DE EDUCAÇÃO DE BELO HORIZONTE

REGISTRO DA SESSÃO PLENÁRIA DE 25 DE ABRIL DE 2018

Aos vinte e cinco (25) dias do mês de abril de 2018, às dezenove horas e dez minutos
(19h10min) instalou-se a reunião ordinária do Fórum Municipal Permanente de Educação
de Belo Horizonte, com a seguinte pauta: 1- Apresentação da metodologia e ferramenta
de gestão do Tribunal  de Contas do Estado de Minas Gerais:  “Na ponta do lápis”;  2-
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, Márcia de Fátima N. Cruz,  Naila G. Mourthé,  Rui César R. de Souza, Soraia F.
Mercês, Ângela M.R.F. Barreto, Vera Lúcia Otto Diniz, José Álvaro Pereira da Silva, Lucas
J. M. Alves, Liliana S.S. Silveira, Paulo H.S. Fonseca,  Edson M. Barcelos, Joel Dias de
Rezende Júnior, Analise de Jesus da Silva, Galdina de Souza Arrais e Roberta da Costa
Lopes Nora. Os membros Vereador Gilson Reis, Welessandra A. Benfica, Valéria Peres
M.  Gonçalves e Clarice Barreto Linhares tiveram suas ausências justificadas.  Contou,
ainda, com a presença de Vanessa M. da Cunha como Secretária Executiva, conforme
lista de presença anexa. Maria de Fátima M. de Aguiar, suplente, representante do Poder
Executivo Municipal, iniciou a reunião comunicando que a Coordenadora do Fórum, Edna
Martins Borges, não mais participará deste porque pediu seu afastamento do Governo.
Registrou a grande relevância de seu trabalho constituindo e instalando este Fórum, de
seu grande compromisso; uma profissional de diálogo, transparência e democracia. Em
seguida, leu e apresentou via projeção na tela, o Regimento Interno, capítulo III  – Do
funcionamento, ressaltando o parágrafo 4º, para explicar como se dará a substituição da
coordenadora. Analise de Jesus da Silva perguntou quem representa o Poder Executivo
Municipal e Maria de Fátima M. de Aguiar respondeu que ela mesma, como suplente, e
Edna Martins Borges, como titular, até março de 2018. Analise de Jesus da Silva pontuou
que Edna Martins Borges foi muito importante para a implantação do Fórum e que o 4º
parágrafo  do  Regimento  Interno  causa  preocupação  pelo  fato  de  serem  as  duas  as
representantes,  já  que  Maria  de  Fátima M.  de  Aguiar  encontra-se  na  presidência  do
Conselho  Municipal  de  Educação  de  Belo  Horizonte,  função  árdua,  em  sua  opinião.
Reafirmou sua preocupação quanto à indicação do gestor para essa coordenação, por
não querer ter dificuldades em proceder os encaminhamentos. Galdina de Souza Arrais
concordou com Analise de Jesus da Silva e deixou seu registro sobre a tranquilidade de
Edna Martins Borges na condução dos trabalhos e seus agradecimentos ao período em
que ela esteve à frente deste Fórum. Afirmou que o gestor indicado será referendado na
plenária do Fórum, segundo regimento, e opinou que Maria de Fátima M. de Aguiar seria
um ótimo nome para exercer esta função, por acreditar que ela administraria muito bem.
Maria de Fátima M. de Aguiar apresentou os dois pontos de pauta e passou a palavra
para Naila G. Mourthé, que disse de sua tristeza acerca da ausência de Edna Martins
Borges e agradeceu a oportunidade de apresentar a ferramenta de gestão do Tribunal de
Contas do Estado de Minas Gerais (TCEMG) denominado “Na ponta do lápis”. Iniciou sua
apresentação  informando  que  existe  uma resolução  que  orienta  todos  os  tribunais  a
possuir ações com vistas a realizar o Plano Municipal de Educação (PME) e que esta
ferramenta de gestão é um conjunto de ações articuladas do TCEMG, iniciada a partir de
2017, que envolve esferas de formação,  fiscalização e gestão. Exibiu,  via  projeção,  e
explanou sobre: 1- vertentes: formação (formação 2017, encontro técnico 2018, Simpósio
Nacional de Educação – SINED, capacitação de conselheiros), fiscalização (fiscalização
2017, fiscalização 2018 - escopo das prestações de contas anual, atuação do Tribunal
quanto  ao  cumprimento  das  Metas  (alertas  e  recomendações),  e  gestão  (gestão
2017/2018:  TC educa  -  Sistema de  Monitoramento  dos  Planos  de  Educação  (dados,
mapas, metas); 2- apresentação do aplicativo “Na ponta do lápis” (trajeto: forma de logar,



login do cidadão, seleção de perfil, complemento cadastral, menu principal, questionários,
respondendo  questionários,  menu  principal,  relatar,  subcategoria  do  relato,  relato
identificado, relato adicionado, menu principal, soluções, soluções por situação, soluções
por categoria, soluções por subcategoria, listagem de relatos, detalhamento do relato).
Complementou  dizendo  que:  o  TCEMG  tencionava  conhecer  a  precariedade  dos
municípios, esta é uma potente ferramenta para aproximar o gestor de quem usufrui do
“serviço”, construíram uma agenda para 2018 tentando estar nas mesoregiões do estado,
o TCEMG buscou esclarecer qual o potencial de infraestrutura disponibilizadas, fizeram
formações, visitaram municípios para fiscalizar, acompanharam os recursos e, a partir de
2019, o gestor deve olhar para sua realidade com mais atenção. Analise de Jesus da
Silva perguntou se esse é um movimento de Minas Gerais ou do país todo e se as visitas
foram realizadas em escolas de Educação Infantil e Ensino Fundamental ou se incluiu-se
a Educação de Jovens e Adultos (EJA) também. Naila G. Mourthé respondeu que é um
movimento de Minas Gerais e que espera-se sensibilizar os senadores para a relevância
desta pauta. Minas Gerais apresenta esse novo cenário a partir do TCEMG que pretende
construir  caminhos  conjuntos  e  que  as  visitas  também  ocorreram  em  escolas  que
possuem EJA.  José Álvaro  Pereira  da  Silva  perguntou se  o “Na ponta  do lápis”  tem
alguma ligação com o portal De olho nos Planos e Naila G. Mourthé respondeu que não
existe vinculação e continuou explanando que o TC educa projeta dados populacionais do
Censo em que pode-se comparar e conhecer a realidade do Brasil e do nosso município,
que a ferramenta de gestão,  via  aplicativo no celular, tem como objetivo aproximar o
cidadão do gestor. A pessoa se cadastra, cria uma conta, se identifica e ao entrar no
aplicativo pode responder o questionário e fazer relatos. O questionário se apresenta na
forma de perguntas rápidas que geram gráfico dando um perfil de observação da cidade.
O relato é dividido em temas, subtemas e subsubtemas enviado automaticamente para o
Diretor da Unidade Escolar, o Secretário de Educação e o Prefeito, sendo que qualquer
um dos três pode validar a informação. Após, tem-se: análise, solução em andamento, ou
o status ‘em atraso’ e finaliza-se o processo. O aplicativo somente coleta as informações.
Liliana S.S. Silveira perguntou se os gestores são obrigados a ter o aplicativo instalado
em seus celulares e se todos os gestores tem acesso à computadores. Naila G. Mourthé
respondeu que o gestor recebe uma senha e acessa os dados na página do TCEMG
através  do portal  “Na  ponta  do Lápis”.  Ângela  M.R.F. Barreto  perguntou  se  qualquer
pessoa  pode  acompanhar  esse  processo  e  Naila  G.  Mourthé  respondeu  que  todo  e
qualquer  cidadão  pode  acompanhar,  há  transparência  nas  informações,  mas  a
comunidade escolar não está pronta para esta ferramenta e nem nunca estará se ela não
se  envolver.  José  Álvaro  Pereira  da  Silva  expôs  sua  preocupação  com  as  políticas
públicas e disse que as coisas não são feitas para que as pessoas conheçam. Vera Lúcia
Otto Diniz sugeriu à expositora conversar com as famílias e creches além das Secretarias.
Naila G. Mourthé finalizou dizendo que este é um trabalho de construção no sentido de
delatar a realidade e que em face de irregularidades a Ouvidoria tem que se posicionar.
Maria de Fátima M. de Aguiar agradeceu ao TCEMG, parabenizou a discussão e passou
ao segundo ponto da pauta,  lembrando que na última reunião foi  referendado que a
Comissão  Coordenadora  do  PME  é  a  Comissão  Especial  de  Monitoramento  e
Sistematização (CEMS) deste Fórum. Considerando isto, falou da equipe técnica que tem
que acompanhar esta comissão e apresentou, via projeção, o histórico de atividades do
Fórum Municipal Permanente de Educação de Belo Horizonte em 2018, destacando que a
Equipe Técnica da Secretaria Municipal de Educação está formada e se reuniu por duas
vezes e que, até então, foram realizadas duas (2) formações propostas por Analise de
Jesus  da  Silva.  Recordou,  ainda,  que  tem-se  que  ter  o  entendimento  que  há  a
necessidade de se  levantar  dados do Ensino Superior, Particular  e  Público  Estadual.
Mostrou a metodologia utilizada pela Assistência Técnica para Monitoramento e Avaliação
dos Planos de Educação SASE/MEC: o Caderno de Orientações para Monitoramento e



Avaliação  dos  Planos  Municipais  de  Educação  -  PNE em Movimento,  que  apresenta
Agenda de trabalho, Ficha de Monitoramento - Parte A, Ficha de Monitoramento - Parte B,
Ficha de Monitoramento - Parte C, enfatizando a função da Comissão Coordenadora e da
Equipe  Técnica.  Expôs,  também,  duas  possíveis  datas  como  proposta  das  próximas
reuniões. Analise de Jesus da Silva questionou quais os membros fazem parte da CEMS,
se foi o Fórum ou o CME-BH que discutiu não fazer o monitoramento do MEC e se essa
equipe técnica fará levantamento dos dados da rede municipal  ou do sistema. Disse,
ainda,  que se  for  levantamento  somente  desta  rede que é  necessário  apenas que a
SMED passe/divulgue  os  links.  Galdina  de  Souza Arrais  rebateu  dizendo que aquele
município que fez adesão à rede de assistência técnica deverá seguir as orientações do
MEC e que este Fórum tem que articular com Sinpro e representantes da Rede Estadual
de Educação para buscar os dados a partir do diagnóstico. Analise de Jesus da Silva
disse que definiu-se que se faria o monitoramento separado da SMED, que discorda em
se fazer reunião com a Equipe Técnica da SMED e o monitoramento do MEC. Maria de
Fátima  M.  de  Aguiar explicou  que  em  20/12/2017  publicou-se  no  Diário  Oficial  do
Município as duas comissões que compõem este Fórum e seus respectivos membros;
que  a  SMED  podia  assinar  o  termo  de  adesão  à  rede  de  assistência  técnica  para
Monitoramento e Avaliação dos Planos de Educação SASE/MEC e que foi definido que o
grupo que compõe a Comissão Coordenadora é o mesmo da CEMS. Disse que o Fórum
só  se  reúne  a  cada  dois  meses,  que  existe  um  trabalho  intenso  a  ser  feito  pelas
comissões, e, ainda estão no ponto zero. Falou que é importante que o pleno saiba o que
está acontecendo; que pode-se fazer estudo da meta um (1) e pensar como se fará o
monitoramento da meta e se apresentar proposta e minuta. Analise de Jesus da Silva
perguntou se a proposta é do Poder Executivo Municipal e Maria de Fátima M. de Aguiar
respondeu que sim.  Galdina de Souza Arrais  disse que participou da elaboração dos
formulários e a equipe do MEC deu continuidade, fez adequações para encaminhar aos
municípios; sendo papel deste Fórum cobrar o que está sendo feito, monitorar. Maria de
Fátima M. de Aguiar perguntou se poderia ser da forma proposta e Analise de Jesus da
Silva respondeu que sim; mas que quer saber das coisas antes delas acontecerem, quer
ser avisada com antecedência. Naila G. Mourthé disse que concorda com a questão e
que se essa proposta não valer, tem-se que criar uma nova proposta. Maria de Fátima M.
de Aguiar comunicou que quer dar início a esse processo e propôs reunião da CEMS para
o dia 16/05/18 às 19h, lembrando que muitos membros não se manifestaram quanto à
composição das comissões especiais, proferindo os nomes dos membros que compõem a
CEMS. Em seguida,  passou a fala  para Vera Lúcia Otto  Diniz  que leu uma carta  de
repúdio ao fato ocorrido no dia 23/04/18, ação da Polícia Militar de Minas Gerais contra as
professoras da Educação Infantil, pedindo manifestação deste Fórum a esse respeito e
propondo que construam ou assinem esta carta que foi apresentada. Analise de Jesus da
Silva propôs e leu a moção de repúdio construída no Encontro de Delegados ocorrido em
24/04/18. José Álvaro Pereira da Silva sugeriu recomendar a publicação desta moção na
intranet, explicando que a moção feita no caso “Mariele Franco” não foi enviada para as
escolas  nem  postada  na  intranet;  acredita  que  este  Fórum  deve  recomendar  tal
publicação.  Analise  de  Jesus  da  Silva  avaliou  ser  mais  recomendável  publicação  na
intranet.  Maria  de  Fátima  M.  de  Aguiar  contou  que  o  Fórum  não  tem  canal  para
publicização na intranet e que, após validação deste grupo, Analise de Jesus da Silva
encaminharia o texto para o Fórum, que o enviará para os demais membros. Agradeceu a
participação e contribuição de todos e encerrou a reunião às vinte e uma horas e dez
minutos (21h10min). O registro da Sessão Plenária foi realizado pela Secretária Executiva
do Fórum Municipal Permanente de Educação de Belo Horizonte.


