
ATA  FÓRUM MUNICIPAL PERMANENTE DE EDUCAÇÃO DE BELO HORIZONTE

REGISTRO DA SESSÃO PLENÁRIA DO DIA 20 DE JUNHO DE 2018

Aos  vinte  (20)  dias  do  mês  de  junho  de  2018,  às  dezenove  horas  e  vinte  minutos
(19h20min) instalou-se a Reunião Plenária do Fórum Municipal Permanente de Educação
de Belo Horizonte (FMPE-BH), com a seguinte pauta: 1- Informes; 2- Debate sob a atual
conjuntura política e seus impactos na educação; 3 – Dinâmica do trabalho da Comissão.
Presentes: Roberta da Costa L. Nora, Joel Dias de Rezende Júnior, Rui César Resende
de  Souza,  Soraia  Feliciana  Mercês,  Ângela  Maria  R.F.  Barreto,  Moacir  Gonçalves
Marinho, Geniana Guimarães Faria, Paulo Henrique S. Fonseca, Keyla Mayumi F.M. De
Melo,  Roberta  Moraes  R.L.  Soares,  Edson  Miguel  Barcelos,  Iara  Fernanda  Balbino.
Justificaram ausência: José Álvaro Pereira da Silva, Lucas José Magalhães Alves e Inês
Maria de C. Campolina. Contou, ainda, com a presença de Elias José Lopes de Freitas
como  Secretario  Executivo,  conforme  lista  de  presença  anexa.  A Coordenadora  em
exercício do FMPE-BH, Maria de Fátima Monteiro de Aguiar, iniciou a reunião saudando
os presentes e apresentou o assessor parlamentar do Vereador Gilson Reis, Sr. Edson,
que foi convidado para expor ideias relativas ao atual momento político e seus impactos
na educação brasileira.  Ela propôs a inversão da pauta em que a palavra seria dada
primeiramente ao convidado, sendo que, após sua fala seriam dados os informes e teria
continuidade a reunião. Proposta aprovado por todos, foi dada a palavra ao Sr. Edson. O
convidado  iniciou  sua  explanação  discorrendo  sobre  a  importância  das  instâncias  de
controle social,  como é o caso do Fórum, notadamente no momento atual,  em que a
conjuntura política tem ensejado um clima de desesperança na política entre os setores
da sociedade civil. Neste contexto, há um imaginário de desvalorização do setor público
construído por determinados setores, como os ligados à iniciativa privada que no caso da
educação, tem ocupado importantes espaços no fornecimento de serviços educacionais,
impondo uma lógica de mercado a este segmento. Esta conjuntura acaba por estabelecer
objetivos para os movimentos sociais como o de interferir na realidade, elevando o debate
pela  oferta  de  uma educação  de  qualidade social.  Uma das  ferramentas  para  isto  é
monitorar efetivamente os Planos Municipal e Nacional de Educação como forma de se
garantir o cumprimento de suas metas, o que elevaria o nível da qualidade educacional do
país. Tem-se aí outra questão: a da ofensiva do governo federal às propostas do PNE,
consubstanciada, por exemplo, na Emenda Constitucional nº 95 que prevê cortes que
inviabilizam a concretude das metas constantes neste plano. Segundo ele, isto remete à
discussão levantada por setores conservadores sobre o equilíbrio fiscal,  pretexto para
medidas de cortes nas políticas sociais. Surge aí outra tarefa importante: a da disputa de
hegemonia.  É  necessário,  então,  a  luta  no  campo  político  para  reafirmar  ideologias
diversas das que tem tido maior domínio como as ideias conservadoras de corte nos
gastos públicos. Em virtude disto, reafirmou a importância de eventos como a CONAPE e
a necessidade de se transformar sua carta final  em plataforma de governo. Maria de
Fátima agradeceu a participação do convidado e ressaltou a importância deste debate
para os trabalhos em instâncias como o FPME-BH. Em seguida, a Coordenadora em
exercício passou a enumerar os informes. Lembrou dos desafios do monitoramento do
PME, detalhando os últimos passos neste processo: metodologia de divisão da Comissão
de Monitoramento  em Grupos de Trabalho  e  interlocução destes  com as equipes da
Secretaria  Municipal  de  Educação  (SMED);  compartilhamento  de  documentos  com
Diretorias e Assessorias da SMED; além de reuniões com a própria equipe técnica da
SMED. Deu boas vindas à nova integrante do Fórum, Geniana Guimarães Faria, nova
representante  da SEE MG.  Maria  de  Fátima Monteiro  de  Aguiar  lembrou também da
Audiência Pública que será realizada pela Câmara dos Vereadores e que terá como tema
o Monitoramento do PME, dia 19.07.2018. Em seguida, foi dada a palavra ao Membro



Paulo  Henrique  Fonseca,  Coordenador  da  Comissão  Especial  de  Mobilização  e
Divulgação do Fórum, que passou a ler no regimento da entidade o que compete a este
segmento. Foi agendada reunião desta comissão para o dia 06.08.18 e foi definido como
pauta a  reorganização dos trabalhos.  Ângela  Maria  Barreto levantou dúvidas sobre  a
dinâmica de trabalho dos Grupos de Trabalho (GTs) com as equipes da SMED. Maria de
Fátima Monteiro de Aguiar respondeu que através da Secretaria Executiva do Fórum,
estão sendo agendadas interlocuções dos GTS com Assessorias e Diretorias da SMED,
responsáveis pelas metas do PME, em nível municipal. Geniana Guimarães Faria tendo
sido convidada para integrar o GT cuja temática é a Avaliação Externa, apresentou os
desafios que a meta 7 (referente à temática citada) representa, já que abrange estratégias
para a qualidade educacional as quais ultrapassam a questão das avaliações sistêmicas.
Maria de Fátima Monteiro de Aguiar informou sobre o uso da ferramenta Drive para a
dinâmica de trabalho do Fórum e levantou-se a possibilidade de se oferecer uma oficina
de capacitação aos seus integrantes. Em seguida, divulgou a divisão dos GTs e possíveis
agendas de reuniões na SMED.


