
ATA  FÓRUM MUNICIPAL PERMANENTE DE EDUCAÇÃO DE BELO HORIZONTE

REGISTRO DA SESSÃO PLENÁRIA DE 28 DE FEVEREIRO DE 2018

Aos vinte e oito (28) dias do mês de fevereiro 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- Monitoramento  e  Avaliação  do  Plano
Municipal  de  Educação  de  Belo  Horizonte;  2-  Conferência  Estadual  de  Educação  de
Minas Gerais (CEEMG). A reunião contou com a presença dos seguintes membros: Edna
Martins Borges, Maria de Fátima M. de Aguiar, Andréa M.O. Chelles, Márcia de Fátima N.
Cruz,  Naila G. Mourthé, Guiomar M.J.L. Lara, Soraia F. Mercês, Ângela M.R.F. Barreto,
Lucas J. M. Alves, Moacir G. Marinho, Liliana S.S. Silveira, Paulo H.S. Fonseca, Maria das
Graças Lima, Edson M. Barcelos, Welessandra A. Benfica, Inês M de C. Campolina, Keyla
M.F.M. de Melo, Joel Dias de Rezende Júnior, Analise de Jesus da Silva, Neusa Pereira
de Assis, Graciane A.C.D. Costa. Os membros do FMPE-BH Marcelo Moreira de Oliveira,
Galdina  de  Souza  Arrais  e  Rui  César  Resende  de  Souza  tiveram  suas  ausências
justificadas. Contou, ainda, com a presença de Luanna Grammont de Cristo e Darci T.V.
Cruz como convidadas e Vanessa M. da Cunha como Secretaria Executiva, conforme lista
de  presença  anexa.  A  coordenadora  do  FMPE-BH  Edna  Martins  Borges  iniciou
apresentando a pauta, perguntando se alguém queria propor mais algum ponto e propôs
teto para o término da reunião às vinte e uma horas (21h). Com o intuito de se fazer uma
discussão sobre o monitoramento e avaliação do Plano Municipal de Educação de Belo
Horizonte (PME-BH), a Coordenadora recordou a todos que a SMED assinou um Termo
de  Adesão  à  Assistência  Técnica  para  Monitoramento  e  Avaliação  dos  Planos  de
Educação oferecido  pelo  Ministério  de  Educação e  Cultura  (MEC),  por  intermédio  da
Secretaria de Articulação com os Sistemas de Ensino (SASE). Neste termo, a Secretária
Municipal de Educação declara ter conhecimento de que a assistência técnica consiste na
formação, orientação e acompanhamento da comissão instituída para esta finalidade, com
base  na  metodologia  descrita  no  Caderno  de  Orientações  para  Monitoramento  e
Avaliação dos Planos Municipais de Educação e responsabiliza-se por: (a) mobilizar as
instituições responsáveis pelo processo de monitoramento e avaliação do PME, conforme
legislação  específica;  (b)  viabilizar  a  participação  dos  representantes  da  comissão
coordenadora nas formações oferecidas pela Rede de Assistência Técnica/Sase/MEC; (c)
disponibilizar informações referentes ao processo de monitoramento e avaliação do PME
para divulgação no portal “PNE em movimento”; e (d) indicar um técnico desta Secretaria
como responsável pela interlocução com o avaliador educacional da Sase/MEC. Explicou,
ainda, que para que esse termo tivesse validade, a SMED deveria nomear uma comissão
de  monitoramento.  A referida  comissão  da  SMED  foi  formada  com  pessoas  que  já
participam deste Fórum: os vereadores Arnaldo Godoy e Gilson Reis, Maria de Fátima M.
de Aguiar, a Professora Analise de Jesus da Silva, Rui César Resende de Souza, Ana
Lúcia de Macedo da SMED e ela mesma. Informou que esta comissão fez uma reunião no
início do mês de fevereiro e que foi apresentado o seguinte questionamento por Arnaldo
Godoy, Gilson Reis e Analise de Jesus da Silva:  qual  seria a função da comissão já
existente no Fórum, caso uma nova comissão seja instituída? Analise de Jesus da Silva
interpôs e expressou sua dúvida acerca do comprometimento desse governo com os
Planos  Municipais,  Estaduais  e  Nacional.  Edna  Martins  Borges  relatou  que  achou
importante  voltar  a  esta  pauta,  por  ter  sido  feita  discussão sobre  o  monitoramento  e
avaliação do PME e a adesão à assistência técnica com o Coordenador Estadual da Rede
de  Assistência  Técnica  para  Monitoramento  e  Avaliação  dos  Planos  Municipais  de
Educação em Minas Gerais, Diego R.R. Freitas e com a avaliadora educacional técnica,
Geralda A. do C. Schyra. Eles citaram Belo Horizonte como o único município de Minas
Gerais fora da Rede de Assistência e o municipio acabou fazendo esta adesão. Lembrou



que  Galdina  de  Souza  Arrais  e  Maria  das  Graças  Lima  também  participaram  da
discussão.  Edson  M.  Barcelos  narrou  que  recebeu  orientação  de  que  esta  comissão
deveria possuir representantes da sociedade civil e vários outros órgãos; emitindo opinião
que a comisssão deveria ser  mista, tendo representantes da sociedade civil para ficar
fortalecida. Edna Martins Borges explicou que a comissão criada pela SMED respeitou as
condições  demandadas  pelo  SASE/MEC,  acerca  de  sua  composição,  e  que  não  há
problemas quanto à isso. Falou que a discussão é sobre a necessidade de haver esta
comissão, já que existe a Comissão Especial de Monitoramento e Sistematização (CEMS)
do Fórum; que é mais ampla. E levantou algumas questões: se a CEMS seria a comissão
da SMED; se outra Portaria seria feita ou se deveria revogar a Portaria anterior. Disse que
gostaria de ouvir o coletivo e fazer o debate, levando em consideração que a SMED tem o
direito e o dever de monitorar o PME de Belo Horizonte; que a SMED tem a prerrogativa
de  fazer  o  monitoramento.  Naila  G.  Mourthé  opinou  acreditar  ter  sobreposição  de
comissões. É favorável à uma comisssão mais ampla, julgando apropriada a já existente
no Fórum e expôs não saber  sobre a legalidade da revogação da atual Portaria. Analise
de Jesus da Silva agradeceu a confiança deste Fórum ter aprovado e eleito seu nome na
comissão constituída e, além de sobreposição de comissões, relatou ter entendimento
que a proposta de fóruns permanentes é que fossem fortes o suficiente para atuarem
como órgãos  de  controle  social.  Disse  que  lhe  causou  estranheza  a  proposta  dessa
comissão  instituída  fazer  o  mesmo  trabalho  da  CEMS  do  Fórum.  Que  tem  uma
preocupação  sobre  Belo  Horizonte  ser  um espelho  para  os  demais  municípios,  pois,
acredita que se Belo Horizonte cria essa comisssão, abre um pressuposto enorme para
criação  de  comissões.  Consequentemente,  pode-se  não  haver  a  necessidade  da
existência de fóruns permanentes. E questionou o fato deste Fórum concordar com a
criação de uma comisssão que faz  o papel  de uma comissão já  existente.  Soraia  F.
Mercês concordou que este Fórum já tem essa comissão e falou sobre tomar cuidado
com  a  nomenclatura  utilizada;  não  sendo  Fórum  Municipal  e  sim  Permanente  de
Educação de Belo Horizonte, pois ele atende às redes de ensino e não somente a rede
municipal.  Graciane  A.C.D.  Costa  perguntou  quem  faz  parte  desta  comissão;  quem
seriam os representantes da sociedade civil e Edna Martins Borges respondeu-a lendo a
Portaria  SMED  nº  317/2017  que  instituiu  e  designou  os  membros  desta  comissão,
destacando  cada  nome  e  instância  representativa.  Graciane  A.C.D.  Costa,  então,
questionou o fato desta comissão não possuir representantes de pais. Maria de Fátima M.
de Aguiar interveio, lendo o art. 6º do Plano Municipal de Educação de Belo Horizonte,
que dita as instâncias responsáveis pelo monitoramento contínuo e avaliações periódicas
do PME, sendo elas:  (I)  -  Secretaria Municipal  de Educação de Belo Horizonte;  (II)  -
Conselho  Municipal  de  Educação  de  Belo  Horizonte;  (III)  -  Comissão  de  Educação,
Ciência, Tecnologia, Cultura, Desporto, Lazer e Turismo da Câmara Municipal de Belo
Horizonte; (IV) - Fórum Municipal Permanente de Educação de Belo Horizonte. Reforçou
dizendo que o Fórum é uma destas instâncias e que a sra. Neuma S. Rodrigues faz parte
da comisssão e é mãe de estudante. Soraia F. Mercês insistiu que já existe esta comissão
e que considera que ela esteja completa, pois se lembra que elegeram representantes de
várias  instâncias.  Maria  das  Graças  Lima  expôs  que  entende  que  formar  duas  (2)
comissões para um trabalho desse porte é um serviço duplicado nas duas (2) comissões;
talvez  sem  necessidade.  Acredita  que  esta  comissão  já  esteja  formada  no  Fórum  e
ponderou que seja uma só. Complementou dizendo que os técnicos da SMED coletarão
muitos dados para realizar o monitoramento e que é o momento da SMED repensar em
técnicos que possam fazer a articulação entre a SMED e a comissão responsável por este
trabalho;  “que não sabe como fazer para dar certo, que estamos aprendendo a fazer
fazendo”. Edna Martins Borges esclareceu que quando organizou-se esta comissão com
a participação de dois (2) representantes da SMED, dois (2) representantes do CME-BH ,
dois (2) representantes da Câmara Municipal de Belo Horizonte e dois (2) representantes



do Fórum, pensou-se que era uma comisssão que possuía mais ou menos as mesmas
pessoas do Fórum. Que na reunião realizada com a  comissão instituída, chamada de
Coordenadora,  é  que  percebeu-se  que  tinha-se  cometido  um equívoco  ao  formar  tal
comisssão;  e  que  por  isso,  o  debate  é  muito  bom.  Ratificou  que  a  SMED podia  ter
constituído  tal  comissão,  e  que  o  PME-BH  diz  que  as  quatro  (4)  instâncias  são
responsaveis pelo monitoramento,  mas  reconheceu o equívoco.  Ainda,  propôs que a
SMED, o CME-BH e a Câmara Municipal de Belo Horizonte constituam suas comissões
de monitoramento e que sejam as mesmas deste Fórum. Em seguida, leu os nomes dos
componentes  da  Comissão  Especial  de  Monitoramento  e  Sistematização  (CEMS)  do
Fórum  Municipal  Permanente  de  Educação  de  Belo  Horizonte  e  disse  que  é  muito
representantiva, sugerindo que a SMED publique nova Portaria revendo essa comissão e
nomeando a CEMS deste Fórum, como comissão Coordenadora;  mas,  sugeriu que o
CME-BH e a Câmara também façam desta forma. Darci  T.V. Cruz emitiu sua opinião
dizendo que representa o vereador Arnaldo Godoy, mas não pode falar por ele. Acha que
o Município não precisava ter assinado esse Termo de Adesão com o SASE/MEC; que
não  sabe  qual  a  intencionalidade  política  já  que  este  é  um  governo  que  não  está
investindo na Educação. Disse que, quando se propõe que as quatro (4) instâncias sejam
as  monitoradoras  do  Plano,  independente  de  Portaria,  já  é  o  que  a  Comissão  de
Educação, Ciência, Tecnologia, Cultura, Desporto, Lazer e Turismo da Câmara Municipal
de  Belo  Horizonte  faz,  já  que  está  sempre  chamando  a  SMED  à  responder  pela
Educação. Acredita que a comissão legítima é a comissão do Fórum e que se as outras
instâncias quiserem ter ações politicas de avaliação, que sejam bem-vindas. Acha que a
ação política de implementação é da SMED e não do Fórum, a SMED é que vai  ser
cobrada.  Finalizou,  perguntando se é possível  desfazer  a parceria  com o MEC;  se é
obrigatório dar respostas a esse governo; se existe alguma penalidade para o município,
caso não o faça, porque revelou não gostar de ter que responder um governo que não a
representa. Edna Martins Borges respondeu que é uma situação delicada, sendo que em
que  todas  as  Secretarias  do  Brasil  existem  vários  acordos  técnicos  (termos  de
cooperação técnica) com o MEC, exemplificando o Programa Nacional de Alfabetização
na Idade Certa (PNAIC) e o Programa Mais Educação; em que mudou-se o governo e os
convênios continuaram a ser assinados para que as escolas continuassem a ter direito ao
programa. Elucidou que não se pode assinar um convênio e outro não. Deliberou que a
SMED concorda em reforçar a comissão eleita, escolhida neste Fórum; e traz a proposta
de que a CEMS também seja a comissão desta Secretaria. Naila G. Mourthé comentou
que tem-se que parabenizar a SMED em relação à essa assitência porque precisa-se
pensar que a Educação está para além de proposta de governos, que precisa-se pensar a
longo prazo e o monitoramento destes dados beneficia à população e não à governos.
Finalizou dizendo que: “precisamos de política de estados”. Ângela M.R.F. Barreto julgou
ser  melhor  mais  instituições  monitorando  o  PME.  Acha  que  cada  instância  tem  que
constituir sua própria comissão. Perguntou se a assessoria proposta pelo MEC é para a
SMED ou para o Fórum e Edna Martins Borges respondeu que é para a SMED. Ângela
M.R.F.  Barreto  continuou  opinando  que  se  é  de  interesse  da  SMED,  que  seja
assessorada, independente do Fórum. Que o Fórum não precisa se preocupar porque
fará o monitoramento com ou sem a orientação do MEC. Não é contra se a SMED quiser
abrir mão desta assessoria; declarou-se indiferente à esta questão. Paulo H.S. Fonseca
declarou acreditar que quando se tem assessoria à SMED, implica assessoria ao Fórum e
ao CME-BH também. Que nada impede que se houver alguma discordância, que seja
analisado no Pleno, não só pela comissão, mas que seja analisado pelo CME-BH, pela
Câmara Municipal de Belo Horizonte. Acha que a Câmara Municipal de Belo Horizonte e o
CME-BH farão debates, reunindo-se com esta finalidade. Liliana S.S. Silveira perguntou
se a comissão formada seria idêntica à já constituída pelo Fórum ou se pessoas que
compõem a comissão do Fórum estariam na comissão da SMED. Maria das Graças Lima



disse que foi contemplada na fala de Paulo H.S. Fonseca e expôs uma preocupação:
acredita que para que o trabalho flua dentro do planejado é fato que há a necessidade de
alguém para alavancar e coordenar o trabalho; e acha que essas quatro (4) instâncias
tem que compor a comissão, porque ela representa a cidade. Analise de Jesus da Silva
falou que não consegue imaginar o governo que aprovou a Emenda Constitucional de
1995 que comprou parlamentares, congelou a verba da educação, ter preocupação com a
representação popular. Gostaria de entender o propósito da criação dessa comissão com
os elementos das quatro (4) instâncias; acredita que o objetivo seja esvaziar os fóruns.
Contudo,  acha  que  o  MEC  tem  expertise  em  relação  à  metodologia  de  dados  de
monitoramento  por  ter  excelentes  técnicos  e  que  nos  interessa  a  metodologia  e  os
instrumentos  utilizados  pelo  MEC  para  fazer  o  levamento  e  efetivar  a  participação.
Perguntou se a criação desta comissão é orientação para assinatura do termo. Em sendo,
acredita  ser  decisão  da  SMED;  não  compete  à  este  Fórum.  E,  se  assim  o  for,  o
monitoramento precisa ser feito com garantias de que a SMED divulgará os resultados.
Por fim, este Fórum aprovou a criação desta comissão e cabe entender que não é sua
competência palpitar na decisão da SMED, por ser termo de compromisso da SMED com
o  MEC.  Acha  que  o  Fórum  precisa  se  posicionar;  se  for  criação  de  comissão,  não
concorda por já existir esta comissão eleita por este Fórum. Maria de Fátima M. de Aguiar
mencionou  que  o  Regimento  Interno  do  FMPE/BH  estabelece  composição  paritária,
sendo metade dos membros representantes do poder público e metade dos membros
representantes  da  sociedade  civil,  estabelecendo  duas  comissões  permanentes
[Comissão Especial de Monitoramento e Sistematização (CEMS) e Comissão Especial de
Mobilização e Divulgação (CEMD)], compostas com metade dos membros do fórum cada
uma e dois (2) coordenadores para cada comissão, sendo 1 (um) da sociedade civil e 1
(um) do poder público, eleitos entre seus integrantes para  um mandato de 4 (quatro)
anos  e  com  atribuições  específicas.  Tendo  posto  isto,  verificou  a  composição  das
comissões, sendo: CEMS - um (1) representante da SMED, dois (2) representantes do
CME-BH e as demais instâncias representativas compondo um total de dezessete (17)
membros; e CEMD - não apresenta membros da SMED nem do CME-BH, apenas um (1)
da Câmara Municipal de Belo Horizonte e demais instâncias representativas, para que se
entenda  a  configuração.  Falou  que  a  questão  na  metodologia  é  com perspectiva  de
integrar as quatro (4) instâncias que devem fazer o monitoramento do PME. Instigou os
presentes à reflexão, considerarando que a cidade é única; e, as quatro (4) instâncias
referenciadas juntamente com a metodologia proposta seriam uma forma de integração.
Márcia de Fátima N. Cruz, representante do Comitê de Mobilização Social pela Educação,
disse que o referido comitê está disponível para parceria com esta Secretaria lembrando
que há integrante da mesma compondo o Comitê. Edson M. Barcelos explicou que no
principío, não existiam fórum em muitas cidades. Por isso, quando se fez proposta de
adesão à termo técnico, pensou-se em secretarias e não em fóruns. Opinou dizendo que
nada impede que a SMED tenha feito esta adesão. Edna Martins Borges explicitou que no
termo de adesão não há nenhuma condição. Entretanto, consiste na formação, orientação
e acompanhamento da comissão instituída para este fim. Concordou com as ponderações
de Ângela M.R.F. Barreto e Darci T.V. Cruz e manteve sua proposta de que a comissão do
Fórum seja a mesma da SMED; não vê sentido em se ter duas (2) comissões com o
mesmo fim; acha que o suporte técnico é dado pela SMED. Analise de Jesus da Silva
perguntou se a Comissão Coordenadora do termo de adesão continuaria existindo e Edna
Martins Borges respondeu que concorda a respeito da expertise do MEC acerca do grupo
técnico de alta qualidade e que não pode-se descartar esse auxílio. Propôs que as ações
de formação sejam realizadas com a comissão já existente do Fórum. Guiomar M.J.L.
Lara opinou que a união das comissões dará fortalecimento à elas e acha imprescindível
que a coordenação seja da SMED, a detentora dos dados. Reafirmou que a comissão tem
que ser integrada para ser forte. Edna Martins Borges perguntou se poderia nomear a



comissao como Comissão de Avaliação e Analise de Jesus da Silva refutou a sugestão
dada,  dizendo  que  não  existe  Comissão  de  Avaliação;  e  sim,  Comissão  Especial  de
Monitoramento e Avaliação e Comissão Especial de Mobilização e Divulgação. Maria de
Fátima  M.  de  Aguiar  contou  novamente  o  número  de  membros  em  cada  uma  das
comissões e informou que: CEMS tem vinte (20) integrantes e CEMD tem quatorze (14)
integrantes. Edna Martins Borges avaliou que Analise de Jesus da Silva tem razão e a
SMED tem corpo técnico que vai fornecer os dados relativos ao Sistema Municipal de
Educação e encerrou este assunto da pauta. Em seguida, introduziu o segundo ponto de
pauta  informando  que  possui  a  lista  de  Delegados  de  Belo  Horizonte  inscritos
naConferência Estadual de Educação de Minas Gerais (CEEMG) e, se alguém quisesse
conferí-la, a mesma poderia ser enviada por e-mail. Não havendo expressão, passou a
palavra para Analise de Jesus da Silva para que explanasse sobre a CEEMG. Ela iniciou
dizendo que o  Fórum Estadual Permanente de Educação de Minas Gerais (FEPEMG)
realizará  a  CEEMG,  em  março  de  2018,  como  etapa  preparatória  da  Conferência
Nacional  de  Educação  (CONAE)  e  da  Conferência  Nacional  Popular  de  Educação
(CONAPE). Perguntou se haviam dúvidas acerca da CONAE e CONAPE e, não havendo
pronunciamentos a este respeito, comunicou que: 1- a Conferência Estadual de Educação
de Minas Gerais,  foi  lançada no dia  15 de setembro com o tema: “A Construção do
Sistema Integrado de Educação Pública de Minas Gerais (SIEP/MG) e a implementação
dos  Planos  de  Educação”;  2- o  objetivo  geral  é  mobilizar  a  sociedade  mineira  para
intensificar  o  monitoramento  e  a
validação do cumprimento dos Planos de Educação, suas metas e estratégias, propondo
melhorias  à  política  nacional  e  estadual,  bem  como  responsabilidades,
corresponsabilidades,  atribuições  entre  os  entes  federativos,  de  forma  a  fortalecer  a
construção dos Sistemas Estadual e Nacional de Educação; 3- a CEEMG possui caráter
mobilizador e deliberativo, com vistas a apresentar um conjunto de propostas;  4- está
distribuída  em  nove  (9)  eixos,  sendo  eles:  I  –  Planos  decenais  e  SEE:  instituição,
democratização, cooperação federativa, regime de colaboração, avaliação e regulação da
educação; II  -  Planos decenais e SEE: qualidade, avaliação e regulação das políticas
educacionais; III  - Planos decenais, SEE e gestão democrática: participação popular e
controle  social;  IV  -  Planos  decenais,  SEE  e  democratização  da  Educação:  acesso,
permanência  e  gestão;  V  -  Planos  decenais,  SEE,  Educação  e  diversidade:
democratização, direitos humanos, justiça social e inclusão; VI - Planos decenais, SEE e
políticas intersetoriais de desenvolvimento e Educação: cultura, ciência, trabalho, meio
ambiente, saúde, tecnologia e inovação;  VII - Planos decenais, SEE e valorização dos
profissionais da Educação: formação, carreira, remuneração e condições de trabalho e
saúde; VIII - Planos decenais, SEE e financiamento da educação: gestão, transparência e
controle social;  IX – Construindo o Sistema Integrado de Educação Pública de Minas
Gerais– SIEP/MG;  5- é uma Conferência do Estado de Minas Gerais e não da Rede
Estadual; 6- tem-se hum mil, duzentos e setenta e dois (1.272) delegados inscritos para a
CEEMG e para a CONAPE - etapa Nacional há previsão de 6.000 delegados; havendo a
ideia  de  se  fazer  um Ato  Público  e  uma caminhada  até  o  Expominas;  7- a  CEEMG
acontecerá nos dias 22, 23 e 24 de março de 2018, a CONAPE – etapa Nacional, nos
dias 24, 25 e 26 de maio de 2018 e a CONAE está apontada para o mês de novembro de
2018, pelo governo federal;  8- serão realizadas conferências livres nos dias 10/03/18,
17/03/18 e 28/03/18, sendo elas: Trabalhadores em Educação, Estudantes da Educação
Básica e Educação Superior, respectivamente; 9- o eixo IX foi criado especificamente em
Minas Gerais, posterior à Conferência Municipal de Belo Horizonte e, por isso, não tendo
sido discutido na referida Conferência;  10- todos os documentos referentes à CEEMG,
estão disponíveis na página do Fórum Estadual de Educação. Finalizou perguntando à
coordenadora do Fórum, se haveria formação específica para estudo deste eixo pelos
Delegados de Belo Horizonte. Edna Martins Borges declarou sua preocupação por Belo



Horizonte  não  ter  debatido  este  eixo,  mas  questionou  a  real  necessidade  de  uma
formação, tendo em vista a intensa agenda de trabalho e gostaria que se pensasse em
como tomar conhecimento do eixo nove (9). Perguntou, então, para Analise de Jesus da
Silva se ela achava que era preciso realizar a formação para os Delegados de BH e ela
respondeu  que  sim.  Analise  de  Jesus  da  Silva  interpelou  os  presentes  se  viam  a
necessidade de tal formação e Edna Martins Borges indagou-a se é possível fazer essa
formação e se ela tem uma sugestão de data; ou se disponibilizaria o material de estudo
para os Delegados de BH; ou se faria “chamada” para atenção ao eixo IX e solicitaria seu
estudo. Soraia F. Mercês, Naila G. Mourthé e Analise de Jesus da Silva manifestaram-se
dizendo que acham importante fazer esta conversa e Paulo H. S. Fonseca disse que além
do debate deve-se disponibilizar o material para leitura, com antecedência. Edna Martins
Borges, então, sugeriu uma formação para os Delegados de BH no Auditório do CAPE (8º
andar da SMED), à noite, no dia 07/03/18 ou 14/03/18, informando que não pode assumir
o  transporte  para  os  pais  e  convidando  a  todos  para  um  lanche  coletivo.  Após
pronunciamentos  dos  presentes,  definiu-se  pelo  dia  14/03/18,  às  18h30min.  Naila  G.
Mourthé  solicitou  permissão  deste  Fórum  para  apresentar  na  próxima  reunião,  a
metodologia e ferramenta de gestão do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais,
construída para acompanhar o PME. Edna Martins Borges avisou que a próxima reunião
deste  Fórum  acontecerá  no  dia  25/04/18  e  disse  que  sua  demanda  seria  atendida.
Agradeceu a participação e contribuição de todos e encerrou a reunião às vinte e uma
horas (21h).  O registro da Sessão Plenária foi  realizado pela Secretaria Executiva do
Fórum Municipal Permanente de Educação de Belo Horizonte.

                                                                                                                              


